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Περίληψη 

 
Η παρούσα διατριβή τοποθετείται στη διατομή της Κοινωνιολογίας της Εκπαιδευτικής  
Πολιτικής και της  Κοινωνιολογίας της Εκπαιδευτικής  Γνώσης.  Ειδικότερα, το 
αντικείμενό της εντάσσεται στην ευρύτερη προβληματική σχετικά με τη σχέση των 
υπερεθνικών πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης και συγκεκριμένα των ευρωπαϊκών 
πολιτικών (Ευρωπαϊκή Ένωση, Διαδικασία της Μπολόνια) με τις πολιτικές που τα 
κράτη μέλη διαμορφώνουν/υιοθετούν και εφαρμόζουν εντός των εθνικών εκπαιδευτικών 
συστημάτων τους.  Το ειδικό θέμα της  αφορά στη μελέτη των αλλαγών στην εκπαίδευση 
και την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
όπως αυτές εγγράφονται στα προγράμματα της αρχικής τους εκπαίδευσης και 
επιστημονικής συγκρότησης, δηλαδή τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων. Κεντρικός στόχος της διατριβής είναι η ανάπτυξη ενός 
θεωρητικού μοντέλου για τη συστηματική μελέτη των προγραμμάτων σπουδών, ώστε να 
αναλυθεί ο  κυρίαρχος (παιδαγωγικός) λόγος και να αναδειχθούν οι αρχές που διέπουν 
τις σχέσεις της εξουσίας και της γνώσης στο σύγχρονο πλαίσιο καθώς και οι νέες  
μορφές κοινωνικής ρύθμισης των συλλογικών και ατομικών υποκειμενικοτήτων στο 
πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.    

 
Ως παραδείγματα μελέτης του πλαισίου της αλληλεπίδρασης των επιπέδων δράσης και 
της νοηματοδότησης του λόγου των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών θεωρούνται 
και χρησιμοποιούνται μεθοδολογικά τα εξής: α) το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Ενέργεια 2.2.2) γ ια την  
αναμόρφωση και την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας  
εκπαίδευσης και β)  το πρόγραμμα Tuning Educat ion Structures in Europe για την  
προώθηση της μεθοδολογίας των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων στα 
προγράμματα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Τα βασικά 
ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι: α) πώς τα Παιδαγωγικά Τμήματα 
ανταποκρίνονται και διαχειρίζονται τ ις  σύγχρονες προκλήσεις  της  εκπαιδευτικής  
πολιτικής; β) τ ι αλλαγές προωθούν στις αρχές αναπλαισίωσης και στα πρότυπα της  
γνώσης; και τελικά γ) τ ι συνεπάγονται αυτές οι αλλαγές  για τα πρότυπα ταυτότητας των 
προγραμμάτων/τμημάτων και για τις ταυτότητες των νέων εκπαιδευτικών; Τα δεδομένα 
προέρχονται από έρευνα με ερωτηματολόγιο προς τα μέλη ΔΕΠ των τμημάτων και από 
την κειμεν ική ανάλυση εγγράφων σχετικών με τα προγράμματα σπουδών και τις  
αναμορφώσεις τους.  Πρόκειται για τους Οδηγούς Σπουδών και για τα τεχνικά δελτία 
των υποέργων αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.   
 
Θεωρητικά η μελέτη, προκειμένου να αναδείξει τις πολύ-επίπεδες σχέσεις της εξουσίας  
και της γνώσης στο σύγχρονο πλαίσιο της παγκόσμιας διακυβέρνησης, συνδυάζει 
διαφορετικές προσεγγίσεις της θεωρίας του λόγου. Συγκεκριμένα, αξιοποιεί τ ις έννοιες 
του λόγου και της κυβερνησιμότητας, όπως έχουν εξελιχθεί στη σύγχρονη φουκοϊκή 
ανάλυση των (εκπαιδευτικών) πολιτικών (Ball,  2008a, Dean, 2006).  Ενώ, για την  
ανάπτυξη του μοντέλου ανάλυσης, στηρίχθηκε στη θεωρία του παιδαγωγικού λόγου και 
στις επιμέρους έννοιες της ταξινόμησης, της περιχάραξης και των νοηματικών 
προσανατολισμών, όπως αναπτύχθηκαν από τον Basil Bernstein (1971, 1990, 2000).  Το 
κύριο επιχείρημα, το οποίο οφείλουμε στον Bernstein,  είναι ότι ο  τρόπος που 
επιλέγεται,  μεταδίδεται και αξιολογείται η γνώση σε ένα πρόγραμμα σπουδών, και εν  
προκειμένω στα πανεπιστημιακά προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, 
είναι εξαιρετικής σημασίας για την κατανόηση αφενός των αλλαγών που συμβαίνουν 
στο ευρύτερο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής και αφετέρου των μετασχηματισμών 
των εκπαιδευτικών πρακτικών και των ταυτοτήτων στο μικροεπίπεδο των ιδρυμάτων.  
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Ένα από τα βασικά ερευνητικά ευρήματα της μελέτης  υποδεικνύει ότι παρόλο που στην 
Ελλάδα η μεθοδολογία των ικανοτήτων δεν είναι ακόμα ένα ισχυρό στοιχείο του 
επίσημου λόγου για την ανώτατη εκπαίδευση, οι αλλαγές που καταγράφονται στις  αρχές  
αναπλαισίωσης της εκπαιδευτικής γνώσης δημιουργούν τις συμβολικές και οργανωτικές  
συνθήκες για την επίσημη είσοδο της γλώσσας των ικανοτήτων στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών και στην ανώτατη εκπαίδευση γεν ικότερα. Οι σημαντικότερες από τις  
αλλαγές αυτές είναι η διάδοση της  ιδέας της διεπιστημονικότητας και των 
προοδευτικών παιδαγωγικών πρόσκτησης της γνώσης, αλλά με νοήματα που 
παραπέμπουν στην ικανότητα «επίλυσης προβλημάτων», στη (αυτό)-ρύθμιση με 
προσανατολισμό προς συγκεκριμένα πλαίσια (επαγγελματικής) πρακτικής, στη δια βίου 
μάθηση και στην επιτελεστικότητα. Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο της μελέτης,  τα 
χαρακτηριστικά αυτά περιγράφουν ένα αναδυόμενο τύπο εκπαιδευτικής πρακτικής για 
την ανώτατη εκπαίδευση, τη διαθεματικότητα, η οποία ως νέα μορφή κοινωνικής 
ρύθμισης της υποκειμεν ικότητας των εκπαιδευτικών λειτουργεί γ ια την απο-εξειδίκευσή 
τους (Beck, 1999, 2009).    

 
 

Abstract  
 

 
As part  of globalised po licies on knowledge change in inst itut ions o f higher educat ion,  
European Union po lic ies and the Bo logna Process seek to  promote curr icular  re-
organisat ion. In explor ing the responses of Greek Educat ion Departments to  European 
HE po licies,  t his thesis at tempts to  combine a Foucault  inspired analys is o f polic y 
discourse and govermentalit y -the perspect ives o f S. J.  Ba ll (1993, 2008a)  and M. Dean 
(2006)- and Bernstein’s approach to  pedagogic discourse.  Bernstein (2000) explicates 
ident it ies formed through ‘procedures o f int ro ject ion’,  and those based on ‘procedures 
of pro ject ion’,  reflect ing external cont ingencies.  Data are drawn from a quest ionnaire 
survey and from the textual analysis o f o fficia l documents o f the departments -mainly 
the Students’ Handbooks.   
 
Our substant ive findings,  which may refer to t rends o f wider significance, suggest  that  
alt hough in Greece competency discourse is not  as yet  a st rong element  in o fficia l 
discourse on higher educat ion, changes in the pr inc iples o f recontexualisat ion o f 
knowledge create the symbolic and organisat iona l condit ions for t he o fficia l 
int roduct ion o f a language o f competenc ies in teacher educat ion and higher educat ion 
more generally.  Significant  among such changes are the spread o f the idea of 
int erdisciplinar it y and of progressive pedagogies,  though these are invested with 
meanings associated with problem so lving, self-regulat ion that  is  or iented to  concrete 
context  o f pro fessional pract ice,  lifelong learning and performat ivity.  According to the 
theoret ical mode l o f the thesis,  these character ist ics descr ibe an emerging type o f 
educat ional pract ice for higher educat ion, that  is a t ype o f inderdic iplinar it y,  which, as 
a new form o f social regulat ion o f teachers’ subject ivit ies,  funct ions in ways that  lead 
to  a weakening o f the ir knowledge base and to  de-professionalisat ion (Beck, 1999, 
2009).           

 
 



 13

Κατάλογος Πινάκων 

 

Πίνακας 2.1: Πρότυπα Εκπαιδευτικών Πρακτικών ...................................................80 
Πίνακας 6.1.: Δράσεις Αμοιβαίας Μάθησης σχετικές με τα Π.Σ. στις οποίες   
 έχει συμμετάσχει η Ελλάδα .............................................................. 145 
Πίνακας 6.2.: Ελληνική συμμετοχή στο Tuning Project .......................................... 148 
Πίνακας 9.1: Ταξινόμηση Γενικών Ικανοτήτων ...................................................... 213 
Πίνακας 9.2: Ταξινόμηση Ειδικών Ικανοτήτων ...................................................... 215 
Πίνακας 10.1: Κατανομή των συμμετεχόντων κατά φύλο ....................................... 236 
Πίνακας 10.2: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά ηλικιακή ομάδα .. 236 
Πίνακας 10.3: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά βαθμίδα .............. 237 
Πίνακας 10.4: Κατανομή των συμμετεχόντων κατά γνωστικό αντικείμενο ............. 238 
Πίνακας 10.5: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά Πανεπιστήμιο ..... 240 
Πίνακας 10.6: Κατανομή των συμμετεχόντων κατά Τμήμα .................................... 241 
Πίνακας 10.7: Πληροφόρηση για τις πολιτικές προώθησης μαθησιακών   
 αποτελεσμάτων και ικανοτήτων ....................................................... 241 
Πίνακας 10.7.1:  Πήγες πληροφόρησης  για τις ΕΕΠ .............................................. 242 
Πίνακας 10.7.2: Ενδιαφέρον πληροφόρησης σχετικά με τις ΕΕΠ. .......................... 242 
Πίνακας 10.9: Γενικές ικανότητες:  Διάταξη κατά τη μέση θέση κατάταξης ........... 244 
Πίνακας 10.10: Συγκριτική παρουσίαση των διατάξεων σπουδαιότητας   
 των γενικών ικανοτήτων .................................................................. 248 
Πίνακας 10.11: Περιγραφή του Παράγοντα Α ........................................................ 252 
Πίνακας 10.11.1: Κατηγορίες ανάλυσης των μεταβλητών του Παράγοντα Α .......... 253 
Πίνακας 10.12: Περιγραφή του Παράγοντα Β ........................................................ 254 
Πίνακας 10.12.1: Κατηγορίες ανάλυσης του Παράγοντα Β..................................... 256 
Πίνακας 10.13: Συσχετισμός επιπέδων σπουδαιότητας και επίτευξης ..................... 259 
Πίνακας 10.13.1: Ταξινόμηση που χρησιμοποιείται στην ανάλυση  των ικανοτήτων   
 και αντίστοιχες μεταβλητές των Κατηγοριών Α και Β.               260 
Πίνακας 10.14:  Ειδικές Ικανότητες:  Κατάταξη κατά τη θέση σπουδαιότητας ....... 265 
Πίνακας 10.14.2:  Οι σπουδαιότερες ειδικές ικανότητες ......................................... 269 
Πίνακας 10.15:  Οι αρχές της οργάνωσης του περιεχομένου ................................... 272 
Πίνακας 10.16: Τα είδη της διδακτικής μεθοδολογίας ............................................ 273 
Πίνακας 10.16.1: Οι Διδακτικές μέθοδοι ................................................................ 274 
Πίνακας 10.17: Τα είδη της Μεθοδολογίας της Αξιολόγησης ................................. 275 
Πίνακας 10.17.1: Οι μέθοδοι αξιολόγησης ............................................................. 276 
Πίνακας 11.1.1.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ   
 Αθηνών ..................................................................................... 292 
Πίνακας 11.1.1.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΑΠΗ  
 Αθηνών ..................................................................................... 294 
Πίνακας 11.1.2.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ   
 Θεσσαλονίκης ........................................................................... 297 
Πίνακας 11.1.2.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΠΑΕ  
  Θεσσαλονίκης .......................................................................... 301 
Πίνακας 11.1.3.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ  
  Πατρών .................................................................................... 304 
Πίνακας 11.1.3.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΕΑΠΗ  
  Πατρών .................................................................................... 308 
Πίνακας 11.1.4.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ   
 Ιωαννίνων ................................................................................. 311 



 
14 

Πίνακας 11.1.4.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΝ   
 Ιωαννίνων ................................................................................. 316 
Πίνακας 11.1.5.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ  
  Κρήτης .................................................................................... 320 
Πίνακας 11.1.5.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΠΕ   
 Κρήτης ..................................................................................... 324 
Πίνακας 11.1.6.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ   
 Θεσσαλίας ................................................................................ 328 
Πίνακας 11.1.6.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΠΕ   
 Θεσσαλίας ................................................................................ 333 
Πίνακας 11.1.7.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ   
 Θράκης ..................................................................................... 339 
Πίνακας 11.1.7.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΕΠΗ  
 Θράκης ..................................................................................... 342 
Πίνακας 11.1.8.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ   
 Αιγαίου ..................................................................................... 345 
Πίνακας 11.1.8.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΠΑΕΣ  
 Αιγαίου ..................................................................................... 351 
Πίνακας 11.1.9.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ   
 Φλώρινας .................................................................................. 357 
Πίνακας 11.1.9.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΝ  
 Φλώρινας .................................................................................. 362 
Πίνακας 12.1: Αλλαγές στην Οργανωτική δομή των Π.Π.Σ.   
 των Π.Τ. ................................................................................... 370 
Πίνακας 12.2:  Τα υποχρεωτικά μαθήματα στα ΠΠΣ .............................................. 373 
Πίνακας 12.3:  Αλλαγές στον αριθμό των μαθημάτων των   
 Προγραμμάτων Σπουδών .......................................................... 382 
Πίνακας 12.4: Οι αλλαγές στα μαθήματα διαθεματικού τύπου ................................ 385 
Πίνακας 12.7: Πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικών εργασιών ................................... 402 
  



 15

Κατάλογος Διαγραμμάτων 

 

Διάγραμμα 10.1:  Κατηγόριες συσχέτισης των επιπέδων σπουδαιότητας 
 και επιτέλεσης .......................................................................... 258 
Διάγραμμα 10.2:  Διαδρομή για τα προγράμματα με διεπιστημονικό χαρακτήρα .... 279 
Διάγραμμα 10.3:  Διαδρομή για τα προγράμματα με επαγγελματικό 
 προσανατολισμό ....................................................................... 281 
Διάγραμμα 10.4.1: Πρώτη διαδρομή για τα προγράμματα γενικών ικανοτήτων ...... 283 
Διάγραμμα 10.4.2: Δεύτερη διαδρομή για τα προγράμματα γενικών ικανοτήτων .... 283 
Διάγραμμα 10.5:  Μια οριζόντια διαδρομή για την οργάνωση του περιεχομένου .... 286 
Διάγραμμα 10.6:  Η κυρίαρχη διαδρομή για τα προγράμματα προώθησης 
 ευέλικτων γενικών ικανοτήτων ................................................. 287 
 
  



 
16 

Συντομογραφίες 
 
ΑΕΙ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα  
AHELO Assessment of Higher Education Learning Outcomes  
BFUG Bologna Follow Up Group 
CHEPS Center for Higher Education Policy Studies 
CPA Principal Component Analysis 
ΕΘΠΠ Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 
EC European Commission  
ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση 
ΕΚΤ Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 
ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education 
ΕΠΕΑΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης 
ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
ESU European Students’ Union 
EU European Union 
EUA European University Association  
EURASHE European Association of Institutions in Higher Education 
EQF European Qualification Framework  
ΕΧΑΕ Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης 
ΕΧΕ Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας 
ΚΠΣ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης  
LO Learning Outcomes 
MANOVA Multivariate Analysis of Variance 
ΟΑΜ  Ομάδες Αμοιβαίας Μάθησης 
ΟΟΣΑ Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
OMC Open Method of Coordination 
PLA  Peer Learning Activities 
ΠΟΕ                  Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου 
ΠΠΣ Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών 
ΠΤ Παιδαγωγικό Τμήμα 
ΠΤΝ Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
ΠΤΠΕ Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 
ΠΤΔΕ Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 
SPSS Statistical Package for the Social Sciences 
TALIS  Teaching and Learning International Survey 
ΤΕΑΠΗ Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
ΤΕΕΑΠΗ Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 
ΤΕΕΠΗ Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία 
ΤΕΠΑΕ Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
ΤΕΠΑΕΣ Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 
ΤΚΕΠ Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής  
ΥΠΕΠΘ Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων  
ΥΔΠΒΜΘ Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων 
 
 

 

 

 



 17

 

Εισαγωγή 
 

 
1. Το πλαίσιο της έρευνας  
 

 
Όπως αποτυπώνεται και στον τίτλο, το βασικό πεδίο για την ανάπτυξη της προβληματικής στην 

παρούσα διατριβή αποτελούν τα τμήματα και τα προγράμματα σπουδών για την αρχική εκπαίδευση των 

ελλήνων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως θα δούμε στα σχετικά κεφάλαια της 

διατριβής, η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα από τα κεντρικά, ωστόσο με πολλά 

περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης, θέματα στη βιβλιογραφία και την έρευνα για τους εκπαιδευτικούς 

(Gewirtz, et al., 2009). Η αυτονομία του πεδίου της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, λόγω της σχέσης 

του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών με το κράτος (Dale, 1989a)1, και η συνακόλουθη ρευστότητα/ 

ποικιλομορφία που το χαρακτηρίζουν (Eurydice, 2002, 2008), λόγω των συνεχών αλλαγών στο θεσμικό 

πλαίσιο της λειτουργίας του από χώρα σε χώρα (μεταδευτεροβάθμια, πανεπιστημιακή εκπαίδευση κ.λπ), 

έχουν αποτελέσει τις βασικές διαστάσεις της μέχρι σήμερα διερεύνησής του στην Ελλάδα (Σταμέλος, 

1999), αλλά και ευρύτερα (CHEPS, 2007a).  

Από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας, το πεδίο της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

γίνεται πιο πολύπλοκο στον τρόπο που αλλάζει και αποκρυσταλλώνει τις επιμέρους συνθήκες της 

λειτουργίας του καθώς επηρεάζεται πολλαπλά από τα διακυβεύματα που θέτουν οι πολιτικές διεργασίες 

της στρατηγικής της Λισαβόνας, της Διαδικασίας της Μπολόνια κ.λπ., για τη δημιουργία 

ανταγωνιστικών, δυναμικών και ευέλικτων δομών εκπαίδευσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο 

(European Council, 2000, 2002)2. Σε αυτό το πλαίσιο η εκπαίδευση, σε όλες της τις μορφές (τυπική, 

άτυπη, μη-τυπική) και σε όλα της τα επίπεδα (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, ανώτατη, επαγγελματική), 

τοποθετείται στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος και προβάλλεται ως μια από τις σύγχρονες 

ανταποδοτικές επενδύσεις,3 ενώ οι εκπαιδευτικοί επιφορτίζονται με την ευθύνη της μεγιστοποίησης 

                                                
1 Ενδεικτικά ο Dale (1989a) στο βιβλίο του «Το κράτος και η Εκπαιδευτική Πολιτική», περιγράφει την αξιοσημείωτη στροφή 
στον τρόπο που το κράτος ρυθμίζει τον επαγγελματισμό το δασκάλων από ένα αδειοδοτημένο [‘licensed’] τύπο αυτονομίας  
σε μια περισσότερο αυστηρά ρυθμιζόμενη αυτονομία.     
2 Αναγνωρίζουμε τις επιμέρους διαδικασίες ως διακριτούς πόλους παραγωγής πολιτικής στον ευρωπαϊκό χώρο για την 
ανώτατη εκπαίδευση, οι οποίοι παρά τους ανταγωνισμούς και τις όποιες ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο της λειτουργίας 
τους και στην επιρροή που μπορούν να έχουν (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004), εν τέλει μέσα από τους επιμέρους στόχους 
που θέτουν και τη λογική που τις διέπει, ενισχύουν, προωθούν, και ανατροφοδοτούν μια κουλτούρα ελέγχου [audit culture] 
των πόρων (Power, 1994), των διαδικασιών, των δράσεων, καθώς και της επιτελεστικότητας [performativity] των ευρωπαϊκών 
δομών εκπαίδευσης (Ball, 2008a). Τα παραπάνω στοιχεία επιτρέπουν τη χρήση του πληθυντικού «Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές 
Πολιτικές» (ΕΕΠ) για τον από κοινού προσδιορισμό τους, αφού αν και είναι διακριτές, συμμερίζονται κοινές αρχές δράσης, με 
αποτέλεσμα οι πολιτικές που πηγάζουν από τη μια να  ενισχύουν, να προωθούν, και να ανατροφοδοτούν την εξέλιξη της 
άλλης, στο επίπεδο της διαμόρφωσης και των στρατηγικών προώθησης και υλοποίησής τους.   
3 Η αξία της εκπαίδευσης ως επένδυση τεκμηριώνεται στη βάση δύο ειδών επιχειρημάτων. Πρώτον, στην αντίληψη ότι η 
εκπαίδευση, στο βαθμό που συνδέεται  στενά με την αγορά εργασίας, μπορεί να συμβάλει στη διαμόρφωση του ανθρώπινου 
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αυτής της απόδοσης. Κρίσιμο ειδικότερα, όσον αφορά το πώς γίνονται αντιληπτές οι παράμετροι της 

αυτονομίας και της εξειδίκευσης του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών, είναι το γεγονός ότι στα πλαίσια 

του προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» για τη διάχυση και την υλοποίηση των 

εκπαιδευτικών πολιτικών της Ε.Ε. προβλέπεται ο προσδιορισμός συγκεκριμένων προδιαγραφών, ρόλων 

και χαρακτηριστικών για τους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς (European Commission 2005c).  

Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι ότι έχει έρθει στο προσκήνιο και μάλιστα με επιτακτικό 

τρόπο το ζήτημα του τι αξιολογείται ως έγκυρη γνώση και με ποιον τρόπο μπορεί να οργανωθεί 

αποτελεσματικά στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. Η προωθούμενη τάση σε αυτό το επίπεδο 

είναι προγράμματα σπουδών που οργανώνονται με κριτήριο τις ικανότητες που απαιτείται να έχουν 

αναπτύξει ως μαθησιακά αποτελέσματα οι μαθητευόμενοι μετά το πέρας της μαθησιακής διαδικασίας 

(Tuning Project, 2003). Μεθοδολογικά, τα μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να αντιστοιχίζονται 

πλήρως με το φόρτο εργασίας των φοιτητών και με το επίπεδο προσόντων που θα κατοχυρώνουν σε κάθε 

επίπεδο σπουδών - Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων4. Κεντρικό ζητούμενο της εφαρμογής της 

μεθοδολογίας των ικανοτήτων, το οποίο συνδέεται με την ίδια την ποιότητα των σπουδών, αποτελεί η 

διαφάνεια, είτε με τη μορφή της λογοδοσίας προς την κοινωνία, είτε με τη μορφή της σύνδεσης των 

παρεχόμενων γνώσεων με τις ανάγκες που δημιουργούνται κάθε στιγμή στους εξειδικευμένους 

επαγγελματικούς χώρους δράσης, όπως για παράδειγμα το σχολείο.   

Οι θεμελιώδεις αρχές του προωθούμενου γνωσιολογικού και εκπαιδευτικού μοντέλου των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων προϋποθέτουν την αλλαγή των προγραμμάτων σε δυο 

επίπεδα. Το πρώτο αφορά τη μετατόπιση των κριτηρίων επιλογής της γνώσης από τα επιστημονικά 

γνωστικά αντικείμενα/πεδία στη διδακτική ανάπτυξη επίκαιρων θεμάτων και προβλημάτων της 

επαγγελματικής πρακτικής (Tsatsaroni & Sarakinioti, 2008). Το δεύτερον σχετίζεται με τη μετατόπιση 

του παιδαγωγικού ενδιαφέροντος από τη διδασκαλία στη «μάθηση» και τη συνακόλουθη μετακίνηση του 

κέντρου βάρους της εκπαιδευτικής διαδικασίας από το περιεχόμενο στην αξιολόγηση (Rizvi & Lingard, 

2010). Η σημαντικότερη συνέπεια αυτών των αλλαγών φαίνεται ότι είναι η τάση επαν-ιεράρχησης των 

γνώσεων ανάλογα με τη χρησιμότητά τους στην προώθηση του κυρίαρχου ευρωπαϊκού πολιτικού λόγου 

και των στόχων που θέτει. Το στοιχείο αυτό έχει ευρύτερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές προεκτάσεις. 

Οι συνθήκες που δημιουργούνται οδηγούν αναγκαστικά στον επαναπροσδιορισμό του ρόλου και της 

                                                                                                                                                                     
δυναμικού, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η απασχολησιμότητα των ευρωπαίων πολιτών, να προωθείται η οικονομική 
ευημερία στον ευρωπαϊκό χώρο και να εξασφαλίζεται η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας στο διεθνές 
περιβάλλον. Το επιχείρημα αυτό αν και συναντάται συχνά στη σύγχρονη πολιτική ρητορεία, δεν είναι αυτονόητο και πολύ 
περισσότερο δεν στηρίζεται ιστορικά (Rizvi & Lingard, 2010). Το δεύτερο επιχείρημα εστιάζεται στο γεγονός ότι η 
εκπαίδευση ως ένας φορέας-θεσμός παροχής αυξανόμενου εύρους υπηρεσιών σε όλο και περισσότερες ομάδες του πληθυσμού 
μπορεί να αποφέρει μεγάλα και αυξανόμενα κέρδη στα κράτη και σε εμπλεκόμενους ιδιωτικούς, ως επί το πλείστον, φορείς. 
Το πρόβλημα εδώ εντοπίζεται στο ότι η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως εμπορευματοποιημένο προϊόν.  
4 Για το Ευρωπαϊκό πλαίσιο Προσόντων Βλ. http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm  
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θέσης των διάφορων φορέων παραγωγής και μετάδοσης της γνώσης, με κυριότερο το Πανεπιστήμιο, 

όπως επίσης δημιουργούνται οι προϋποθέσεις επαναδιαπραγμάτευσης των επαγγελματικών και 

επιστημονικών ταυτοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των εκπαιδευτικών.  

 Οι εξελίξεις αυτές αλλάζουν τους όρους της ανάπτυξης, αλλά και της μελέτης του πεδίου της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, καθώς ο επαναπροσδιορισμός του ως τομέα αιχμής στα πλαίσια της 

ανώτατης εκπαίδευσης, το καθιστά κρίσιμο σημείο εισόδου για τη μελέτη των σχέσεων που 

διαμορφώνονται σήμερα μεταξύ των φορέων υπερεθνικών πολιτικών για την εκπαίδευση και των 

εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων και ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Υπό αυτό το πρίσμα, ο 

τομέας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών βρίσκεται για μια ακόμα φορά σε ένα κομβικό σημείο 

μετάβασης και αλλαγής προς νέα σχήματα θεμιτής γνώσης και πρακτικής, τα οποία χρήζουν 

συστηματικής μελέτης (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010). 

 

2. Η προβληματική και ο σκοπός της έρευνας 

 
Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στην ευρύτερη προβληματική της σύγχρονης εκπαιδευτικής 

πολιτικής για τη σχέση των μάκρο-, ευρωπαϊκών πολιτικών με τις πολιτικές που τα κράτη μέλη 

διαμορφώνουν/υιοθετούν και εφαρμόζουν εντός των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων τους. Επίσης, 

αποτελεί αντιπροσωπευτική μελέτη του ερευνητικού πεδίου της Κοινωνιολογίας της Εκπαιδευτικής 

Γνώσης καθώς μελετώνται οι αλλαγές στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων (Π.Τ.), συγκεκριμένα σε δυο επίπεδα. Αφενός, μελετώνται προοπτικά οι ανταποκρίσεις του 

εκπαιδευτικού προσωπικού των Π.Τ. στην ατζέντα της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής και 

ειδικότερα στο κυρίαρχο αίτημα για μετασχηματισμό των αρχών οργάνωσης, μετάδοσης και 

αξιολόγησης της γνώσης στα προγράμματα σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης, με κριτήριο την 

επίτευξη συγκεκριμένων προτύπων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και Ικανοτήτων από τους αποφοίτους 

και μελλοντικούς επαγγελματίες (Tuning Project, 2003, Chedefop, 2009). Αφετέρου, αναλύονται 

συγκριτικά οι αλλαγές στην εκπαίδευση και την επαγγελματική ταυτότητα των εκπαιδευτικών, όπως 

αυτές εγγράφονται στα προγράμματα της αρχικής εκπαίδευσης και επιστημονικής τους συγκρότησης, 

δηλαδή τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Π.Τ. την τελευταία δεκαπενταετία.   

Ως κεντρικός σκοπός της διατριβής έχει αναδειχθεί η ανάπτυξη ενός θεωρητικού μοντέλου και 

μιας μεθοδολογίας, τα οποία να επιτρέψουν τη συστηματική ανάλυση του πεδίου, ώστε να γίνουν 

κατανοητά τα παιδαγωγικά μηνύματα που μεταφέρονται σήμερα στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς και 

να αναδειχθούν τα πρότυπα της ταυτότητας προβάλλονται στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ως 

κυρίαρχα από την επίσημη ρητορική και τον προγραμματικό λόγο των εν λόγω Τμημάτων. 
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 Όπως ήδη αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα της παρούσας εισαγωγής, αφετηρία της 

σκέψης μας είναι η παραδοχή ότι οι όποιες αλλαγές στα προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

ανάπτυξης και δράσης των εκπαιδευτικών σήμερα δεν μπορούν να κατανοηθούν χωρίς την ταυτόχρονη 

και συστηματική διερεύνηση, πρώτον, των ίδιων των κατευθύνσεων και των προτύπων αλλαγής που η 

παγκόσμια και ευρωπαϊκή (για τη δική μας χώρα) πολιτική δίνει στην εκπαίδευση, και δεύτερον, των 

σχέσεων που διαμορφώνονται μεταξύ των υπερεθνικών πολιτικών και των εκάστοτε εθνικών και 

ιδρυματικών εκπαιδευτικών πολιτικών (ενδεικτικά, Dale & Robertson, 2007, 2009, Alexiadou, 2007). 

Στην παρούσα ιστορική συγκυρία έχει δημιουργηθεί και σταδιακά κατοχυρώνεται ως σημαντικό ένα 

δυναμικό πεδίο συνεχούς αλληλεπίδρασης και διαπραγμάτευσης μεταξύ του μικρο-επιπέδου των 

πολιτικών των ιδρυμάτων/ τμημάτων,  με το μέσο - επίπεδο της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και το 

μάκρο-επίπεδο της υπερεθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής. Όπως αναφέρουν σχετικά οι Rizvi και Lingard 

(2010: 3) «τα παγκόσμια παραδείγματα πολιτικής […] διαμεσολαβούνται από τα εθνικά και τοπικά 

επίπεδα μέσα από συγκεκριμένες ιστορικές, πολιτικές και πολιτισμικές δυναμικές […]. Η μορφή που 

παίρνει αυτή η διαπραγμάτευση δείχνει ότι τίποτα δεν είναι αναπόφευκτο με αυτές τις αλλαγές. Η έννοια 

της παγκοσμιοποίησης δεν έχει ένα και μοναδικό μήνυμα, οι διαφορετικές εκφάνσεις της είναι τόσο 

δυναμικές όσο τα επιμέρους πλαίσια υλοποίησης των πολιτικών. […] [Ο]ι παγκόσμιες διαδικασίες 

μετασχηματίζουν την εκπαιδευτική πολιτική στον κόσμο μέσα από ένα πλήθος περίπλοκων, σύνθετων, 

ισόμετρων και αντιφατικών τρόπων».            

 Η θέση μας είναι ότι στις σημερινές συνθήκες της διαπραγμάτευσης, ο καθοριστικός παράγοντας 

για το μέγεθος, το είδος, και την κατεύθυνση που οι προτεινόμενες από το μάκρο- και μέσο- επίπεδο 

εκπαιδευτικής πολιτικής αλλαγές υλοποιούνται, είναι το «φίλτρο» των ίδιων των τμημάτων. Παράγοντες 

όπως, η ιστορική πορεία συγκρότησης, η παράδοση και το σύγχρονο οργανωτικό προφίλ των ιδρυμάτων-

τμημάτων, ως προς την αναμόρφωση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών λειτουργούν άλλοτε ως 

δυνάμεις συντήρησης, άλλοτε ως δυνάμεις προώθησης, και άλλοτε ως λιγότερο ή περισσότερο ισχυρές 

δυνάμεις «αντίστασης» και «προσαρμογής» των προωθούμενων «άνωθεν» ή «έξωθεν» πολιτικών 

(Huisman & Van Der Wender, 2004, Dale, 2006). 

 

3. Ο σχεδιασμός της έρευνας  

 
Το πλαίσιο σχεδιασμού, ανάλυσης και ερμηνείας των δεδομένων της μελέτης τοποθετείται στο 

πλέγμα των σχέσεων-συσχετισμών μεταξύ των υπερεθνικών ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανώτατη 

εκπαίδευση και των εθνικών και υποεθνικών (τοπικών) φορέων διαμόρφωσης και εφαρμογής της 

πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση στο ελληνικό πλαίσιο. Αποφεύγεται η γραμμική ανάλυση με 
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όρους επιρροής από το μάκρο στο μίκρο ή με όρους απλής ανταπόκρισης του μίκρο στο μάκρο επίπεδο. 

Επιχειρείται η ανάδειξη και η τεκμηρίωση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των διαφόρων επιπέδων στο 

ειδικό θέμα της συγκρότησης των προγραμμάτων, διότι συμμεριζόμαστε και επιδιώκουμε να 

τεκμηριώσουμε με εμπειρικά δεδομένα για την Ελλάδα τη θέση ότι η ευρωπαϊκή πολιτική 

«μεταφράζεται» διαφορετικά και αλλάζει, ανάλογα με το πώς προσλαμβάνεται και νοηματοδοτείται από 

το κάθε κράτος μέλος/περιφερειακό ή τοπικό φορέα (Nóvoa, 2000, Tomusk, 2004, Rizvi & Ligard, 

2010).   

 

3.1. Η μεθοδολογία  

 
Προκειμένου να διαχειριστούμε ερευνητικά την πολυπλοκότητα του πεδίου, χωρίς να 

«συγκαλύψουμε» τη δυναμική που το διακρίνει, επιλέξαμε μεθοδολογικά να εστιάσουμε την ανάλυση σε 

κρίσιμα παραδείγματα υλοποίησης των πολιτικών (policy exemplars). Μέσα από τη συστηματική 

ανασκόπηση του πεδίου των πολιτικών, επιλέξαμε προγράμματα και δράσεις, τα οποία μπορούσαν να 

αξιοποιηθούν για την ανάδειξη και την οργανική σύνδεση των επιμέρους επιπέδων συνάρθρωσης και 

νοηματοδότησης των λόγων των πολιτικών όσον αφορά τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.  

Το κέντρο βάρους της έρευνας, όπως ήδη έχει αναφερθεί, τοποθετείται στο μίκρο-επίπεδο (τοπικό 

επίπεδο) και συγκεκριμένα στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Η 

επιλογή να μελετηθούν τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, παρόλο που στο επίπεδο των πολιτικών 

κρίσιμα είναι και τα ζητήματα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης [continuous professional development], 

αλλά και της εισαγωγής των νέων στο επάγγελμα [professional induction], βασίστηκε σε τρία επιμέρους 

στοιχεία, τα οποία αφενός στηρίζουν μεθοδολογικά την έρευνα, αφετέρου τεκμηριώνουν την 

αναγκαιότητα και τη χρησιμότητά της.  

 Το πρώτο στοιχείο αφορά το γεγονός ότι από όλες τις εκπαιδευτικές και κοινωνικοποιητικές 

διαδικασίες που μπορεί να περάσει ένας εκπαιδευτικός στη διάρκεια της επαγγελματικής του διαδρομής, 

η αρχική εκπαίδευση αποτελεί το πρώτο πεδίο συγκρότησης των επαγγελματικών τους ταυτοτήτων με 

αποτέλεσμα εκεί να  οικοδομούνται τα θεμέλια, επιστημονικά και αξιακά, της ταυτότητας με την οποία οι 

νέοι εκπαιδευτικοί εισέρχονται στο σχολείο και δραστηριοποιούνται στο πεδίο της εκπαιδευτικής 

πρακτικής. Το δεύτερο, ωστόσο άμεσα συνδεδεμένο με το πρώτο, είναι η μαζικότητα των προπτυχιακών 

προγραμμάτων, και το γεγονός ότι η πλειονότητα των φοιτητών που αποφοιτά στελεχώνει τη δημόσια 

(πρωτοβάθμια) εκπαίδευση. Τέλος, το τρίτο στοιχείο έχει σχέση με τη καταγεγραμμένη έλλειψη 

επικαιροποιημένων δεδομένων στον ελληνικό χώρο σε σχέση με τις τάσεις διαμόρφωσης των 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών (Μαυρογιώργος & Σιάνου, 1999, 2000, Κουλαϊδής, 2007). Τα  
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δεδομένα αυτά, εκτός από την αξία τους, αυτή καθαυτή, για την επεξεργασία συγκεκριμένων 

ερευνητικών ερωτημάτων, αποτελούν την αναγκαία βάση για τη διεξαγωγή της σχετικής επιστημονικής 

συζήτησης και περαιτέρω έρευνας είτε άλλων επιπέδων της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών π.χ. επιμόρφωση, μεταπτυχιακές σπουδές, είτε της παιδαγωγικής ανάπτυξης και 

εφαρμογής στην πράξη των προγραμμάτων σπουδών.     

Αναφορικά με την αναμόρφωση και την αλλαγή των συγκεκριμένων προγραμμάτων στη δεκαετία 

του 2000, η διαδικασία που σχετίζεται με την ευρωπαϊκή σφαίρα πολιτικής επιρροής στο εθνικό-κρατικό 

επίπεδο είναι το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ ΚΠΣ (Ενέργεια 2.2.2) για την αναμόρφωση και την αναβάθμιση των 

προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η εμπλοκή της πλειονότητας των Π.Τ. σε αυτό, 

η πορεία που διαγράφτηκε σε κάθε περίπτωση, και τα αποτελέσματα που επέφερε στη φυσιογνωμία τους 

αποτελούν τα βασικά ερευνητικά ζητήματα της μελέτης σε αυτό το επίπεδο της ανάλυσης. Το ΕΠΕΑΕΚ 

λοιπόν έχει διττό ρόλο στην παρούσα έρευνα. Αφενός, χρησιμοποιείται ως παράδειγμα για την ανάδειξη 

του διαχειριστικού ρόλου του κράτους στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, και αφετέρου αποτελεί μια 

βασική πηγή διερεύνησης των αλλαγών στα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων που 

συμμετείχαν. 

Όσον αφορά το μάκρο - επίπεδο ανάλυσης, ως παράδειγμα μελέτης των ευρωπαϊκών πολιτικών 

χρησιμοποιείται το πρόγραμμα «Tuning Education Structures in Europe». Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 

που σκοπό έχει τη διαμόρφωση και προώθηση μιας πρότασης για την οργάνωση των πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων σπουδών στην Ευρώπη, αλλά και ευρύτερα (Tuning Latin America, Tuning Russia) με 

τρόπο που να εξασφαλίζεται η συμβατότητα, η συγκρισιμότητα και η ανταγωνιστικότητα των 

προγραμμάτων σπουδών (Tuning Project, 2003). Το γεγονός ότι στο Tuning συναντώνται δυνάμεις και 

ομάδες ενδιαφέροντος από θέσεις ανταγωνιστικές μεταξύ τους στην αρένα της διαμόρφωσης των 

ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση (Π.χ. Ε.Ε., Διαδικασία Μπολόνια, Πανεπιστήμια, 

πανεπιστημιακοί, φοιτητές, εργοδότες κλπ.), το καθιστά παράδειγμα για την ανάδειξη, τη σύνδεση, το 

συσχετισμό και την κατανόηση των δράσεων και των θέσεων των υπερεθνικών, εθνικών και ιδρυματικών 

φορέων που εμπλέκονται σήμερα στη συγκρότηση, τη διάχυση και την υλοποίηση των ευρωπαϊκών 

πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση. Σημειώνουμε ότι οι γενικές και ειδικές ικανότητες για το πεδίο 

της εκπαίδευσης που πρότεινε το Tuning Project (2003), χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα έρευνα στο 

εργαλείο της έρευνας που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου. Λεπτομερέστερα σε αυτό το ζήτημα 

αναφερόμαστε παρακάτω στην ενότητα της εισαγωγής που αφορά στις μεθόδους έρευνας.   
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3.2. Τα ερευνητικά ερωτήματα  

 
Τα τρία επίπεδα μελέτης των αλλαγών στα προγράμματα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

αποτυπώνονται στη διατύπωση επιμέρους βασικών ερευνητικών στόχων, οι οποίοι και καθοδηγούν την 

ανάπτυξη και την επεξεργασία των ειδικών ερευνητικών ερωτημάτων της μελέτης.     

Οι βασικοί επιμέρους στόχοι της έρευνας είναι:  

1) Η ανάδειξη των κυριάρχων προτύπων γνώσης και ταυτοτήτων που προβάλλουν οι ΕΕΠ για την 

οργάνωση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών και για το επάγγελμα των εκπαιδευτικών.   

2) Η ανάδειξη του πεδίου της αλληλεπίδρασης και του επίπεδου της ανταπόκρισης της Ελλάδας σε αυτά 

τα πρότυπα γνώσης και ταυτότητας, μέσα από τον προσδιορισμό των πυλών εισόδου των ΕΕΠ στο 

ελληνικό θεσμικό περιβάλλον της ανώτατης εκπαίδευσης και των νοηματοδοτήσεων/υλοποιήσεών τους 

στο εθνικό επίπεδο.  

3) Η παραγωγή εμπειρικών δεδομένων σχετικών με τις τάσεις αλλαγής και τις αποκρυσταλλώσεις στην 

οργανωτική δομή και στα πρότυπα γνώσης και ταυτότητας που προβάλλουν τα Π.Τ. στους νέους έλληνες 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,  μέσα από: α) Την καταγραφή του βαθμού εμπέδωσης 

και την ανάδειξη της πιθανότητας εφαρμογής της ιδέας των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αρχής για 

την οργάνωση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών· και β) τη συστηματική αποτύπωση της 

σύγχρονης φυσιογνωμίας των ΠΠΣ των Π.Τ., όπως προκύπτει από την ανάλυση των παιδαγωγικών 

πρακτικών σε δυο περιόδους μελέτης.  

  Οι παραπάνω στόχοι, μέσα και από τη θεωρητική οπτική της ανάλυσης (παιδαγωγικού) λόγου 

(Bernstein, 2000, Ball, 1994, Howarth, 2008), που χρησιμοποιούμε, εξειδικεύονται στα παρακάτω 

κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία προσανατόλισαν την ανασκόπηση των πολιτικών, 

καθοδήγησαν την παραγωγή των αναγκαίων σωμάτων εμπειρικών δεδομένων και συστηματοποίησαν την 

εξαγωγή των συμπερασμάτων της έρευνας. Τα ερωτήματα αυτά είναι τα εξής:  

α) Ποιες είναι οι βασικές τάσεις αλλαγής και οι αποκρυσταλλώσεις που καταγράφονται σήμερα στις 

αρχές επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης και στα πρότυπα ταυτότητας που προβάλλονται 

σήμερα στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Π.Τ., ως μονάδες, αλλά και συνολικά;   

β) Πως οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με τις αρχές αναπλαισίωσης της γνώσης που προϋποθέτουν τα 

προγράμματα σπουδών, τα οποία οργανώνονται με κριτήρια την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και προτύπων ικανοτήτων; 

γ) Τί συνεπάγονται αυτές οι αλλαγές για τις ταυτότητες και το επάγγελμα των δασκάλων και των 

νηπιαγωγών στην Ελλάδα σήμερα; 
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Σημειώνεται ότι τα ερωτήματα αυτά εξειδικεύονται σε κάθε φάση διεξαγωγής της εμπειρικής 

έρευνας (Bryman, 2007), ενώ η παρουσίασή τους προβλέπεται στα σχετικά κεφάλαια της μεθοδολογίας.    

 

3.3. Οι μέθοδοι έρευνας 

 
Για τη διερεύνηση του εμπειρικού πεδίου, όπως οριοθετήθηκε μεθοδολογικά από την 

προβληματική της έρευνας, συνδυάζονται ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευνας (Bryman, 2001a). 

Συγκεκριμένα, για την ανάδειξη όλου του φάσματος των συνθηκών αλλαγής των προγραμμάτων 

σπουδών των Π.Τ. σε σχέση με τις ΕΕΠ, συνδυάστηκε η έρευνα με ερωτηματολόγια και η κειμενική 

ανάλυση επίσημων εγγράφων. Ο συνδυασμός λειτούργησε και ως μέσο ελέγχου των δεδομένων.  

Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε κυρίως στις γενικές και τις ειδικές ικανότητες για την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών που προσδιόρισε το Tuning Project (2003) στην πρώτη φάση των εργασιών του μέσα 

από έρευνα που διεξήγαγε πανευρωπαϊκά το 2001 σε πανεπιστημιακούς, φοιτητές και εργοδότες. Η 

λογική της χρήσης της μεθοδολογίας του Tuning project ως ερευνητικού εργαλείου στην παρούσα 

έρευνα στηρίχθηκε στην ανάγκη ύπαρξης ενός προτύπου αναφοράς του λόγου των πολτικών για τα 

προγράμματα σπουδών, το οποίο θα προκαλούσε τους ερωτώμενους να το νοηματοδοτήσουν, 

παράγοντας νέο λόγο σχετικά με τις σύγχρονες τάσεις αλλαγής των Π.Π.Σ. Το ερωτηματολόγιο 

συμπληρώθηκε με μια παιδαγωγική σχάρα αποτελούμενη από ερωτήσεις σχετικές με τις αρχές επιλογής, 

μετάδοσης και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής γνώσης. Οι ερωτώμενοι, διατηρώντας το περιθώριο της 

πολλαπλής επιλογής, καλούνται να υποδείξουν τους συνδυασμούς που θεωρούν καταλληλότερους στη 

σημερινή συγκυρία για την ανάπτυξη των Π.Π.Σ. Το ερωτηματολόγιο απευθύνθηκε σε όλα τα μέλη ΔΕΠ 

των Παιδαγωγικών Τμημάτων, 423 άτομα, και συγκεντρώθηκε 40% του δείγματος. Η διακίνησή του 

έγινε κυρίως από την ερευνήτρια κατά τη διάρκεια επισκέψεών της στα τμήματα και με την βοήθεια ενός 

δικτύου εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού που δέχτηκαν να υποστηρίξουν τη διαδικασία. 

Επίσης, ως υπενθύμιση αποστάλθηκε και ηλεκτρονικά σε όλους τους αποδέκτες.  

Η κειμενική ανάλυση εστιάστηκε σε τρία σώματα επίσημων εγγράφων, τα οποία αντιμετωπίζονται 

ως παιδαγωγικά κείμενα [pedagogic texts] (Bernstein, 2000). Το πρώτο σώμα εγγράφων αφορούν τις 

προτάσεις των τμημάτων προς τη διαχειριστική αρχή του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΚΠΣ Γ΄, προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών τους (Μέτρο 2.2). Στα κείμενα 

αυτά περιγράφεται το πλαίσιο των αλλαγών που επιδίωξε καθένα από τα 14 συμμετέχοντα τμήματα. Η 

χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ για την αναμόρφωση των ΠΠΣ μεθοδολογικά αντιμετωπίζεται ως το πιο 

άμεσο «κανάλι» διάχυσης της ΕΕΠ στο ελληνικό πανεπιστημιακό σύστημα. Επιπλέον αντικείμενο της 

παρούσας ανάλυσης αποτελούν οι Οδηγοί Σπουδών όλων των τμημάτων, όπου καταγράφεται και 
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καθίσταται δημόσιος ο προγραμματικός  λόγος τους για τις αρχές της οργάνωσης των προγραμμάτων 

σπουδών. Κρίσιμη επιλογή προκειμένου να αναδειχθούν ευκρινέστερα οι αλλαγές που έχουν προωθηθεί 

τόσο στην οργανωτική δομή όσο και στους τύπους των μαθημάτων (και του προγράμματος σπουδών 

συνολικά) ήταν η επιλογή να μελετηθούν οι οδηγοί σπουδών δύο περιόδων, δηλαδή πριν και μετά το 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (2002-2006). Έτσι, αναλύονται α) οι Οδηγοί Σπουδών από τη δεκαετία του ’90 με βασικό 

κριτήριο της διαθεσιμότητά τους και β) οι Οδηγοί Σπουδών του Ακ. Έτους 2008-2009. Τα δεδομένα της 

ανάλυσης παρουσιάζονται σε δυο επίπεδα. Πρώτον, παρουσιάζονται κατά τμήμα, ώστε να αποτυπωθούν 

οι ιδιαιτερότητές τους και να αναδειχθεί ο διαφορετικός τρόπος που ενσωματώνουν «ίδιου τύπου» 

αλλαγές επιφέροντας διαφορετικές συνέπειες στη φυσιογνωμία που αποκρυσταλλώνουν. Σε δεύτερο 

επίπεδο, τα δεδομένα συζητιούνται με τρόπο ώστε να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά του πεδίου και οι 

συνθήκες λειτουργίας των Π.Τ. συνολικά. Οι κατηγορίες οργάνωσης των δεδομένων σε αυτή την 

περίπτωση είναι η δομή του προγράμματος, οι αρχές οργάνωσης του περιεχομένου των βασικών 

δραστηριοτήτων των προγραμμάτων, με έμφαση στα μαθήματα, τις πρακτικές ασκήσεις και τις 

διπλωματικές εργασίες, και τέλος οι κυρίαρχες θέσεις συγκρότησης και αλλαγής των ταυτοτήτων των 

φοιτητών.  

 

3.4. Οι απαιτήσεις, τα  όρια και οι περιορισμοί της έρευνας 

 
Το θέμα της διατριβής, όπως διαμορφώθηκε, δημιουργεί ένα εξαιρετικά σύνθετο πεδίο έρευνας. 

Εντοπίζουμε τρία επιμέρους στοιχεία, η συνύπαρξη των οποίων δημιούργησε την ανάγκη ανάπτυξης 

σύνθετων θεωρητικών και μεθοδολογικών σχημάτων προκειμένου να το διαχειριστούμε ερευνητικά με 

εγκυρότητα και αξιοπιστία. Το πρώτο στοιχείο αφορά τα πολλά επίπεδα και τους άξονες της ανάλυσης 

που χρειάζεται να συμπεριλάβουμε στη μελέτη του θέματος, το δεύτερο έχει σχέση με τις μεγάλες 

διαφορές στο ρυθμό/ ταχύτητα λειτουργίας και αλλαγής ανάμεσα στα εμπλεκόμενα επίπεδα/πεδία 

δράσης. Έτσι, αντιμετωπίσαμε το ευρωπαϊκό πεδίο παραγωγής πολιτικών για την εκπαίδευση, το οποίο 

τη δεκαετία του 2000 ήταν σε απόλυτα δυναμική φάση εξέλιξης, και ταυτόχρονα μελετούσαμε το 

πλαίσιο λειτουργίας των ελληνικών παιδαγωγικών τμημάτων, το οποίο φαινόταν απολύτως σταθερό. 

 Τέλος, το τρίτο στοιχείο έχει να κάνει με την ανάγκη συνδέσεων μεταξύ της πολιτικής, της 

ερευνητικής και της εκπαιδευτικής γνώσης και πρακτικής. Η πολιτική και η γνώση αναγνωρίζονται ως 

κομβικές έννοιες για την ανάπτυξη του υπό μελέτη θέματος, καθώς φαίνεται να συγκροτούν ένα ισχυρό 

σύστημα κοινωνικής ρύθμισης του σύγχρονου πεδίου εκδήλωσης των διακυβερνητικών σχέσεων μεταξύ 

υπερεθνικών πολιτικών φορέων και των εθνικών κρατών. Η ανάγκη εννοιολογικού προσδιορισμού και 

ανάπτυξης εργαλείων για την ανάλυσή τους προϋποθέτουν την υπέρβαση επιστημολογικών στεγανών, 
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τόσο ανάμεσα σε συγγενείς επιστημονικούς κλάδους, όπως η εκπαιδευτική πολιτική και η κοινωνιολογία 

της εκπαίδευσης και της γνώσης, όσο και μεταξύ επιστημολογικών παραδόσεων, όπως του δομισμού και 

του μεταδομισμού (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010α).       

 Όσον αφορά τα όρια και τις παραδοχές της έρευνας, τρία σημεία χρειάζεται να επισημανθούν 

εισαγωγικά. Το πρώτο έχει ήδη αναφερθεί και αφορά το γεγονός ότι η έρευνα μελετά αυστηρά τον 

προγραμματικό λόγο των τμημάτων σε σχέση με το περιεχόμενο, την παιδαγωγική και την αξιολόγηση, 

καθώς και τα πρότυπα ταυτότητας που προσδιορίζονται σε κάθε περίπτωση ως θεμιτά για τα ΠΠΣ τους. 

Η μελέτη των χαρακτηριστικών που παίρνει η υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών στην καθημερινή 

πράξη και η πραγμάτωση των παιδαγωγικών ταυτοτήτων υπερβαίνουν τα όρια της παρούσας έρευνας.        

Το δεύτερο στοιχείο που χρειάζεται να  αναφερθεί σε αυτό το σημείο είναι  ότι η μελέτη των 

σχέσεων εξουσίας και των δικτύων επιρροής που εύλογα έχουν αναπτυχθεί εντός των τμημάτων, 

ρυθμίζοντας τις συνθήκες λειτουργίας και τις προτεραιότητές τους, έχουν τεθεί εκτός των ορίων της 

έρευνας.  Αναγνωρίζουμε την ύπαρξη και τη σπουδαιότητα αυτών των παραμέτρων, ωστόσο πρέπει να 

τονίσουμε ότι τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης δεν απαντώνται από την ανάλυση των σχέσεων 

εξουσίας αυτών καθαυτών, αλλά από την ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο αυτές εγγράφονται στα 

προγράμματα σπουδών, καθώς και στις συνέπειες που επιφέρουν στα πρότυπα της εκπαιδευτικής και 

επαγγελματικής συγκρότησης των φοιτητών και μελλοντικών εκπαιδευτικών. Τέλος, πρέπει να 

διευκρινίσουμε ότι στην εργασία δεν υπάρχει διακριτό κεφάλαιο ανασκόπησης, αλλά ότι γίνεται 

αξιοποίηση των σωμάτων της βιβλιογραφίας και των πηγών προκειμένου να τεκμηριωθούν τα επιμέρους 

κεφάλαια της μελέτης (Boote & Beile, 2005, Silverman, 2005, Maxwell, 2006, Parker, 2008). Η επιλογή 

αυτή έγινε με σκοπό να αναδειχθεί η πολυπλοκότητα και η δυναμικότητα που διακρίνει το εμπειρικό 

πεδίο της έρευνας.     

 Σε σχέση με τους περιορισμούς και τις ανασχέσεις της έρευνας, εδώ θα αναφερθούμε γενικά, ενώ 

στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας θα γίνει λεπτομερέστερη περιγραφή των προβλημάτων που 

συναντήσαμε και κληθήκαμε να διαχειριστούμε σε κάθε φάση διεξαγωγής της έρευνας. Μια πολύ βασική 

δυσκολία ήταν η έλλειψη εργαλείων ανάλυσης πανεπιστημιακών προγραμμάτων και η περιορισμένη 

παραγωγή σχετικών εμπειρικών δεδομένων στην ελληνική βιβλιογραφία. Η ανάγκη παραγωγής 

επίκαιρων δεδομένων - ως έρευνα βάσης - που να αποτυπώνουν συστηματικά τα οργανωτικά και 

γνωστικά χαρακτηριστικά του συνόλου των προγραμμάτων σπουδών, δημιούργησε μεγάλο φόρτο 

εργασίας και κατέστησε αδύνατη σε αυτή τη φάση τη διερεύνηση των συνθηκών υλοποίησης των 

προγραμμάτων.  

Μια άλλη δυσκολία που χρειάστηκε να διαχειριστούμε σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής της έρευνας 

ήταν η ύπαρξη ισχυρών/ παγιωμένων αντιλήψεων και αναπαραστάσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την 

προβληματική και το ειδικό πεδίο της έρευνας. Μια από τις βασικότερες ήταν η θέση ότι τα 
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προγράμματα στα Π.Τ. δεν αλλάζουν, και αν αλλάζουν αυτό έχει σχέση με τα δίκτυα εξουσίας που 

λειτουργούν στο εσωτερικό τους και όχι με παραμέτρους εκτός, για παράδειγμα την ΕΕΠ. Επίσης, δεν 

έλειψαν και οι απόψεις που υποστήριζαν ότι η χρηματοδότηση από την Ε.Ε., για παράδειγμα μέσα από 

την ανάπτυξη επιχειρησιακών προγραμμάτων, δεν επηρεάζει την εκπαιδευτική και κοινωνική 

πραγματικότητα, απλά μας εξασφαλίζει αναγκαίους πόρους κυρίως για υλικοτεχνική υποδομή.  

Το τελευταίο αυτό στοιχείο σχετίζεται με την (επι)κριτική στάση που εκδήλωσαν αρκετά μέλη 

ΔΕΠ απέναντι στην Ε.Ε., στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις μας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιφυλακτικότητα απέναντι στις ΕΕΠ και τους φορείς τους, 

πολύ συχνά συνδέθηκε στις θέσεις που διατυπώνονταν με τις διαφωνίες και την αντίσταση της 

ακαδημαϊκής κοινότητας απέναντι στο ειδικό θέμα της αξιολόγησης, αλλά και ευρύτερα στις 

προωθούμενες αλλαγές για το πανεπιστήμιο (Κατάργηση του άρθρου 16), οι οποίες την περίοδο 

διεξαγωγής της έρευνας ήταν στο αποκορύφωμα της εξέλιξής τους.   

 Ακολουθεί η παρουσίαση της δομής της διατριβής, η οποία παρατίθεται ως ένα είδος οδηγού 

μελέτης. 

 

4. Η δομή της διατριβής  
 
 

Η εργασία δομείται σε πέντε βασικά μέρη, τα οποία έχουν σκοπό να συνδέσουν λειτουργικά τα 

δώδεκα επιμέρους κεφάλαια της διατριβής, ενοποιώντας τα σε μεγάλες ενότητες περιεχομένου. Κάθε 

Μέρος ξεκινά με μια σύντομη εισαγωγή, όπου και περιγράφονται οι βασικοί άξονες του περιεχομένου 

του, τα κεφάλαια στα οποία αυτό αναπτύσσεται και καταλήγει με ένα σύντομο επίλογο ή σύνοψη. Η 

παραδοχή ότι η θεωρητική τοποθέτηση των ερευνητικών ερωτημάτων μιας μελέτης καθορίζει σημαντικά 

την πορεία της διερεύνησή τους, τις μεθοδολογικές επιλογές και το «χειρισμό» των εμπειρικών 

δεδομένων που εν τέλει θα παραχθούν (Dowling & Brown, 2010), καθόρισε τόσο τα στάδια της έρευνας, 

όσο και τη δομή ανάπτυξης της διατριβής. Μετά την εισαγωγή ακολουθούν τα παρακάτω:   

Το Πρώτο Μέρος αφορά το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης. Η θέση μας ότι το ερευνητικό πεδίο 

«κατασκευάζεται»5 μέσα από τη θεωρητική οπτική που υιοθετείται σε κάθε περίπτωση (Champagne, 

                                                
5 Κοινωνική κατασκευή της επιστημονικής/ ερευνητικής γνώσης (Cooper, & Τσατσαρώνη, 2001). Μεθοδολογικά το ζήτημα 
αυτό παραπέμπει στο επιχείρημα του Kaplan (1964) σχετικά με την ύπαρξη πολλαπλών ανακατασευασμένων λογικών και 
λογικών στη χρήση, οι οποίες χρειάζεται να αποδεικνύουν τον εαυτό τους σε σχέση με τα αποτελέσματα της έρευνας και 
άλλες πιθανές λογικές στη χρήση. Ο Sivlerman (2005: 99) αναφέρει χαρακτηριστικά σχετικά με το ρόλο της θεωρίας στο 
μεθοδολογικό σχεδιασμό μιας έρευνας: «Χωρίς τη θεωρία, φαινόμενα όπως ο θάνατος, η φυλή, η οικογένεια δεν μπορούν να 
γίνουν αντιληπτά. Υπό αυτή την έννοια, χωρίς τη θεωρία δεν υπάρχει τίποτα να ερευνηθεί. Άρα η θεωρία παρέχει μια βάση 
για να σκεφτούμε τον κόσμο, ξεχωριστά από τον ίδιο τον κόσμο». Επιπλέον, το ζήτημα έχει άμεση σχέση και με το ερώτημα 
για τον τόπο που πρέπει να γίνεται η ανάλυση της πολιτικής. Όπως αναφέρουν σχετικά οι Taylor et al., (1997: 17) «Αυτό δεν 
είναι ένα ερώτημα που απαντιέται εύκολα, αφού εξαρτάται από τις απόψεις που έχουμε για τη φύση της γνώσης, τον τρόπο 
που αυτές τεκμηριώνονται και τους τρόπους που θα τι χρησιμοποιήσουμε πολιτικά».    
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2004, Bourdieu et al., 2009, Cooper, 2009), τεκμηριώνει την επιλογή να προσδιορίσουμε πριν από 

ο,τιδήποτε άλλο το θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο αντιληφθήκαμε και προσεγγίσαμε το πεδίο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και ειδικότερα το ζήτημα των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών για 

την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Το σημείο στο οποίο εστιάζεται το περιεχόμενο της ενότητας είναι ο 

θεωρητικός συνδυασμός μεταδομιστικών και δομιστικών προσεγγίσεων για την ανάλυση του πολιτικού 

και παιδαγωγικού λόγου με σκοπό τον προσδιορισμό των αναγκαίων εννοιολογικών εργαλείων για τη 

συστηματική ανάλυση των πρακτικών της διακυβέρνησης (Dean, 2006) και των παιδαγωγικών 

πρακτικών για τη μετάδοση της γνώσης και τη συγκρότηση των ταυτοτήτων (Bernstein, 2000), στοιχεία 

που σήμερα προωθούνται ως ισχυρές θέσεις αλλαγής στα πλαίσια του ευρωπαϊκού χώρου της ανώτατης 

εκπαίδευσης. Το περιεχόμενο της ενότητας αναπτύσσεται σε τρία επιμέρους κεφάλαια κάτω από τον 

γενικό τίτλο, «Διακυβέρνηση, Γνώση και Ταυτότητες». Το Πρώτο Κεφάλαιο διαπραγματεύεται ζητήματα 

κατανόησης του πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το Δεύτερο Κεφάλαιο αναπτύσσει το ζήτημα της 

σχέσης της διακυβέρνησης, της γνώσης και των ταυτοτήτων, καταλήγοντας στην ανάπτυξη του 

θεωρητικού μοντέλου της ανάλυσης. Τέλος, το Τρίτο Κεφάλαιο περιγράφει ένα θεωρητικό σχήμα για την 

ερμηνεία των ταυτοτήτων και των θέσεων της αλλαγής τους.      

Το Δεύτερο Μέρος της διατριβής παρουσιάζει την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας (πρωτογενείς 

πηγές και επιστημονική βιβλιογραφία) σχετικά με το διακυβερνητικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι 

Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές σχετικά με τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Κεντρικός άξονας της ανασκόπησης είναι η ανάλυση των σχετικών 

πολιτικών με αναφορά σε επιλεγμένα επίσημα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Διαδικασίας της 

Μπολόνια. Κρίσιμη για την προσέγγιση των πηγών είναι η αξιοποίηση της βιβλιογραφικής παραγωγής 

που αναδεικνύει τις ευρωπαικές πολιτικές ως λόγους (Ball, 1993, 1994) για την κατασκευή της 

«Ευρώπης» (Nóvoa & Lawn, 2002) στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης (Dale & Roberson, 2009) και για 

τη διακυβέρνηση της «Ευρώπης» μέσα από την ανάπτυξη συγκεκριμένων πρακτικών και τεχνολογιών 

καθοδήγησης των αρχών κατανομής της εξουσίας και οργάνωσης της γνώσης (Walters & Haarh, 2005). 

Ειδικότερα, στο Τέταρτο Κεφάλαιο περιγράφεται το πλαίσιο ανάπτυξης των Ευρωπαϊκών πολιτικών για 

την ανώτατη εκπαίδευση και στο Πέμπτο Κεφάλαιο αναλύεται το Tuning Project (2003) ως μια πρακτική 

για τη διαμόρφωση προτύπων γνώσης και ταυτοτήτων στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης.  

Το Τρίτο Μέρος αναφέρεται στο ελληνικό πλαίσιο νοηματοδότησης του λόγου των ευρωπαϊκών 

πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση. Τα θέματα στα οποία επικεντρώνεται η ανασκόπηση είναι οι 

βασικές αλλαγές στη νομοθεσία για το πανεπιστήμιο και την ανώτατη εκπαίδευση τη δεκαετία του 2000, 

καθώς και οι ποικίλες εθνικές ανταποκρίσεις προς την Ε.Ε. και τη Διαδικασία της Μπολόνια όσον αφορά 

τα ειδικά ζητήματα της οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών και του περιεχομένου της εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών. Τα αναγκαία στοιχεία αντλούνται  από εθνικές εκθέσεις προόδου, εκθέσεις 



 29

αποτίμησης [Stocktaking Reports] καθώς και από αναφορές σχετικές με την ελληνική συμμετοχή σε ευρωπαϊκές 

δράσεις αμοιβαίας μάθησης κλπ. Αξιοποιείται, επίσης, η υπάρχουσα, ελληνική κυρίως, βιβλιογραφική 

παραγωγή προκειμένου να αναδειχθούν οι εξελίξεις και τα κενά στο εγχώριο πεδίο μελέτης των 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Στο Έκτο Κεφάλαιο 

γίνεται ανασκόπηση του πλαισίου ανάπτυξης και μελέτης των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών 

ενώ το Έβδομο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.     

Στο Τέταρτο Μέρος περιγράφεται η μεθοδολογία της μελέτης σε δυο επιμέρους κεφάλαια. Το 

πρώτο από αυτά, δηλαδή το Όγδοο Κεφάλαιο της διατριβής αναφέρεται στο συνολικό σχεδιασμό της 

έρευνας, στην περιγραφή των σταδίων και των ερευνητικών ερωτημάτων, στην επιλογή και το 

συνδυασμό των ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων για τη συλλογή των δεδομένων, καθώς και στην 

αιτιολόγηση των επιλογών αυτών σε σχέση με τα ερωτήματα της μελέτης. Το Ένατο Κεφάλαιο 

εξειδικεύεται στην παρουσίαση των επιμέρους μεθόδων έρευνας που αξιοποιήθηκαν στη παραγωγή των 

αναγκαίων δεδομένων, δηλαδή α) την έρευνα με το ερωτηματολόγιο και β) την κειμενική ανάλυση των 

επίσημων εγγράφων των Π.Τ. Τα ειδικότερα θέματα στα οποία γίνεται αναλυτική αναφορά σε κάθε 

περίπτωση είναι η ανάπτυξη των ερευνητικών εργαλείων, ο πιλοτικός τους έλεγχος, το πλαίσιο 

διεξαγωγής των κύριων φάσεων της εμπειρικής έρευνας με τους περιορισμούς και τα ηθικά ζητήματα 

που εγείρουν, ο πληθυσμός που μελετάται και τα σώματα του εμπειρικού υλικού που αναλύονται, οι 

εννοιολογικές αποσαφηνίσεις που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση για την επιστημονικά συνεπή 

παρουσίαση και ερμηνεία των δεδομένων. 

Τέλος, το Πέμπτο Μέρος αναπτύσσεται σε τρία επιμέρους κεφάλαια, στα οποία γίνεται η 

συστηματική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας. Στο Δέκατο Κεφάλαιο αναλύονται και 

παρουσιάζονται τα δεδομένα που προέκυψαν από την έρευνα ερωτηματολογίου προς τους 

πανεπιστημιακούς καθηγητές των Π.Τ. για τις γενικές και τις ειδικές ικανότητες (Tuning Project, 2003) 

που θεωρούν σημαντικές και προωθούν στις σημερινές συνθήκες, καθώς και για το σύνολο των 

παιδαγωγικών αρχών που υιοθετούν στην εκπαιδευτική τους πρακτική για την οργάνωση, τη μετάδοση 

και την αξιολόγηση της γνώσης. Στο Κφάλαιο Έντεκα παρουσιάζεται η συγκριτική ανάλυση των 

παλαιότερων (προγράμματα της δεκαετίας του ’90) και των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών (Ακ. 

έτος 2008-2009) των 18 Π.Τ., ένα προς ένα, με σκοπό την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της φυσιογνωμίας 

καθενός από αυτά, όσον αφορά τις αρχές επιλογής και μετάδοσης της εκπαιδευτικής γνώσης, καθώς και 

για τον τρόπο που προωθούν αλλαγές στις αρχές αυτές κατά την δεύτερη δεκαετία της λειτουργίας τους 

ως πανεπιστημιακών τμημάτων. Το Πέμπτο Μέρος ολοκληρώνεται με το Κεφάλαιο Δώδεκα, το οποίο 

αφιερώνεται στη συνολική αποτίμηση των ΠΠΣ των Π.Τ. ως πεδίο αναπλαισίωσης της γνώσης και 

αλλαγής του επίσημου παιδαγωγικού λόγου και των προτύπων ταυτότητας που προβάλλουν σήμερα για 

τους έλληνες δασκάλους και νηπιαγωγούς.  
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 Η διατριβή ολοκληρώνεται με το αυτόνομο κεφάλαιο των συμπερασμάτων. Εκεί γίνεται 

ανασκόπηση των κυριότερων εμπειρικών ευρημάτων της έρευνας, επιχειρείται η συζήτησή τους σε 

σχέση με την υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία, και εξάγονται τα κυριότερα συμπεράσματα της μελέτης. 

Τέλος, γίνεται αποτίμηση της συμβολής της παρούσας έρευνας στο πεδίο της μελέτης και  διατυπώνονται 

προτάσεις για περαιτέρω μελέτη.                   
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Πρώτο Μέρος 
 

Θεωρητικό Πλαίσιο: Διακυβέρνηση, Γνώση και Ταυτότητες      
 

 Το Πρώτο Μέρος της διατριβής αφορά στο θεωρητικό πλαίσιο βάσει του οποίου αφενός θα 

προσεγγιστεί το θέμα της αλλαγής των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών των Π.Τ. και 

αφετέρου θα διερευνηθεί ο τρόπος που οι αλλαγές αυτές αποτελούν ανταποκρίσεις στο πλαίσιο που 

διαμορφώνουν σήμερα οι ΕΕΠ για την επιλογή και μετάδοση της εκπαιδευτικής γνώσης στα ιδρύματα 

ανώτατης εκπαίδευσης των κρατών μελών. Εύκολα το εν λόγω εμπειρικό πεδίο μπορεί να αναγνωριστεί 

ως ένα πολυεπίπεδο και πολυδιάστατο πλαίσιο πολιτικών και εκπαιδευτικών πρακτικών (Dale & 

Robertson, 2007), η συγκρότηση του οποίου, ως ειδικό αντικείμενο έρευνας, «δοκιμάζει» την κοινωνική 

θεωρία υπό την έννοια ότι προκειμένου να αναδειχθεί πλήρως, απαιτεί εργαλεία ανάλυσης που 

ξεπερνούν τα  στεγανά μιας μονοεπιστημονικής προσέγγισης και τις δυνατότητες μιας και μόνο 

θεωρητικής οπτικής (Sibeon, 2004).     

Η μελέτη των σωμάτων της σχετικής βιβλιογραφίας, τα οποία θα αξιοποιηθούν στη συνέχεια στα 

επιμέρους κεφάλαια του θεωρητικού πλαισίου της παρούσας μελέτης, δείχνει ακριβώς ότι η θεωρητικά 

«εκλεκτική» προσέγγιση του πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής έχει από χρόνια κατοχυρωθεί στη 

διεθνή βιβλιογραφία (Ozga, 1987, 1990, Ball, 1993, 1994, Raab, 1994) και συνεχώς διευρύνεται στα 

πλαίσια ενός συνεχούς αναστοχασμού πάνω στη σχέση μεταξύ της κοινωνιολογίας και της εκπαιδευτικής 

πολιτικής (Young, 2004, 2010, Sarakinioti et al., 2011). Ενδεικτικό αν και κάπως απλουστευτικό (παρά 

το ιδιαιτέρως γλαφυρό ύφος) στη διατύπωσή του είναι το παρακάτω σχετικό απόσπασμα του Ball (1993: 

10): «Στην ανάλυση πολύπλοκων κοινωνικών ζητημάτων - όπως η πολιτική - δυο θεωρίες είναι 

πιθανότερα καλύτερες από μία. Ή για να το θέσω διαφορετικά, η πολυπλοκότητα και ο σκοπός της 

ανάλυσης της πολιτικής – από το ενδιαφέρον για τον τρόπο λειτουργίας του κράτους, στο ενδιαφέρον για 

τα διάφορα πλαίσια των πρακτικών και τα αποτελέσματα που έχουν οι πολιτικές – αποκλείουν την 

πιθανότητα της επιτυχούς εξήγησης μέσα από μία θεωρία. Αυτό που χρειαζόμαστε για την ανάλυση της 

πολιτικής είναι μια εργαλειοθήκη [a toolbox] από ποικίλες έννοιες και θεωρίες. Αυτό που θέλω λοιπόν 

είναι να αντικαταστήσω την μοντέρνα προσέγγιση περιορισμένης αφαίρεσης με μια περισσότερο 

μεταμοντέρνα θεώρηση της πολυπλοκότητας, όπως αυτή εκδηλώνεται στα διάφορα τοπικά πλαίσια».      

Η ανάδειξη και η κριτική συζήτηση του φάσματος των θεωρητικών και μεθοδολογικών 

ζητημάτων που θέτει η προβληματική της παρούσας έρευνας αποτέλεσε το κριτήριο για την αναζήτηση, 

την επιλογή και την σύνθεση των θεωρητικών πηγών που θα υποστηρίξουν την ανάλυση. Στο επίκεντρο 

της ανάλυσης βρίσκονται, αφενός, το πλέγμα των σχέσεων που δημιουργείται ανάμεσα στο υπερεθνικό 

(παγκόσμιο-περιφερειακό), εθνικό και τοπικό (ιδρυματικό) επίπεδο των πολιτικών για την εκπαίδευση - 

αυτό που θα χαρακτηρίζαμε διακυβερνητικό πολιτικό πεδίο- και αφετέρου τα πανεπιστημιακά 
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προγράμματα σπουδών και οι ταυτότητες των εκπαιδευτικών στο επίπεδο των ιδρυμάτων και των 

ατόμων που τα στελεχώνουν. Βασικό ζητούμενο σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης και εφαρμογής του 

θεωρητικού πλαισίου αποτέλεσε ακριβώς η σύνδεση των δυο αυτών επιπέδων ανάλυσης με τρόπο ώστε 

να επιτυγχάνονται κατά το δυνατό περισσότερο δυο επιμέρους, ωστόσο αλληλένδετοι στόχοι. Ο πρώτος 

στόχος είναι να επιλεγούν και να διαμορφωθούν τα καταλληλότερα θεωρητικά και μεθοδολογικά 

εργαλεία για την ανάδειξη καθενός από τα επίπεδα της πρακτικής (πολιτικής και εκπαιδευτικής). Ο 

δεύτερος στόχος αφορά στη λειτουργική σύνδεση των επιμέρους επιπέδων ανάλυσης με τρόπο που, 

αφενός, να αναδεικνύει τη δυναμική και την ευελιξία του πλέγματος των σχέσεων των εμπλεκομένων 

συλλογικών φορέων και αφετέρου να «προστατεύει» την ανάλυση από το πρόβλημα του «αναγωγισμού», 

δηλαδή την άμεση εξήγηση της κοινωνικής ζωής και της αλλαγής στο εμπειρικό πεδίο από μια 

ενοποιημένη θεωρητική αρχή, για παράδειγμα «τη λογική επιλογή», «τα συμφέροντα του καπιταλισμού», 

«την πατριαρχία» ή «την παγκοσμιοποίηση» (Sibeon, 1999: 317).  

Επιδίωξη αποτελεί η σύνθεση των θεωρητικών πηγών και η μεθοδολογική αξιοποίησή τους με 

τρόπο που να αποφευχθεί η γραμμική ανάλυση και ερμηνεία της αλλαγής των προγραμμάτων είτε με 

όρους άμεσης ανταπόκρισης των τμημάτων στις ΕΕΠ, είτε με όρους επιβολής/εξάρτησης των 

υπερεθνικών πολιτικών στο εθνικό ή και το τοπικό επίπεδο δράσης (Rizvi & Lingard, 2010). Τα εργαλεία 

της μελέτης επιτρέπουν, πρώτον, την ανάδειξη των βασικότερων πυλών/διαύλων εισόδου του κυριάρχου 

λόγου των ΕΕΠ (βλ. Δεύτερο Μέρος) στο εθνικό πεδίο και τη συζήτηση του σύγχρονου πλαισίου 

λειτουργίας του ελληνικού κράτους όσον αφορά το ειδικό ζητήματα της ανώτατης εκπαίδευσης (βλ. 

Τρίτο Μέρος) και δεύτερον την επικέντρωση στις ιδιαιτερότητες της δράσης καθενός από τα υπό μελέτη 

πανεπιστημιακά τμήματα, αναδεικνύοντας τις αλλαγές στα προγράμματα σπουδών και στα πρότυπα 

ταυτότητας που προβάλλουν στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σήμερα.      

Το θεωρητικό πλαίσιο αναπτύσσεται σε τρία επιμέρους κεφάλαια. Η διάρθρωσή τους γίνεται 

βαθμηδόν από το γενικό στο ειδικότερο με σκοπό την πλήρη θεωρητική τοποθέτηση της έρευνας σε 

σχέση με την εκπαιδευτική πολιτική, και ειδικότερα τα ζητήματα των προγραμμάτων σπουδών και της 

εκπαιδευτικής γνώσης, όπως διαμορφώνεται σήμερα ως πεδίο πολιτικής παρέμβασης/πρακτικής και 

έρευνας σε υπερεθνικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο. Με αρχή τη συστηματική συζήτηση των βασικών 

θεωρητικών ζητημάτων που αντιμετωπίζει η παρούσα μελέτη, καταλήγει να εξειδικεύεται στις κύριες 

έννοιες και στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την προσέγγιση του εμπειρικού πεδίου και την 

ερμηνεία των δεδομένων.  

Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην κατανόηση του πεδίου της εκπαιδευτικής 

πολιτικής μέσα από τη συζήτηση επιμέρους θεωρητικών και μεθοδολογικών παραμέτρων που σύμφωνα 

με τη σχετική βιβλιογραφία (Rizvi & Lingard, 2010, Σταμέλος, 2009) έχουν συμβάλει στη μέχρι σήμερα 

διαμόρφωση του πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το κεφάλαιο συνεχίζεται με την ανασκόπηση της 
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βιβλιογραφίας που αφορά στις κριτικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στην ανάλυση των 

εκπαιδευτικών πολιτικών σήμερα. Η ανασκόπηση αναδεικνύει την κυριαρχία των παραμέτρων της 

γνώσης και της διακυβέρνησης (governance) ατόμων και συλλογικοτήτων στο σύγχρονο πεδίο των 

πολιτικών, προσανατολίζοντας τη μελέτη στις θεωρητικές πηγές άντλησης των αναγκαίων εργαλείων 

ανάλυσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσεται το κύριο μέρος του θεωρητικού πλαισίου της μελέτης, το 

οποίο ξεκινά από τη συζήτηση της σχέσης των εννοιών του λόγου και του παιδαγωγικού λόγου και 

σταδιακά εξειδικεύεται στην παρουσίαση των εργαλείων της ανάλυσης (Σολομών, 1994α, 1994β, Diaz, 

2001). Συγκεκριμένα, για την ανάλυση του λόγου των υπερεθνικών πολιτικών και των νοηματοδοτήσεών 

τους στο επίπεδο των προγραμμάτων σπουδών συνδυάζονται οι έννοιες της κυβερνησιμότητας και των 

καθεστώτων πρακτικής, όπως έχουν κατανοηθεί από τον Dean (2006), με τις εννοιολογήσεις του Basil 

Bernstein (2000) για την ανάλυση της εκπαιδευτικής γνώσης και της αλλαγής των παιδαγωγικών 

πρακτικών. Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα πρότυπα ταυτότητας, παρουσιάζοντας ένα 

ερμηνευτικό σχήμα για την κατανόηση των θέσεων αλλαγής τους σε σχέση βέβαια με τις αλλαγές στις 

συνθήκες αναπλαισίωσης της γνώσης (Bernstein, 1991, 2000).          
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1. Κατανοώντας το πεδίο της Εκπαιδευτικής Πολιτικής  
 

1.1. Εισαγωγική αναφορά στην έννοια την Πολιτικής  
 

Στην προσπάθεια να προσδιορίσουμε «μια αρχή» προκειμένου να προσεγγίσουμε εννοιολογικά το 

πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής, επιλέγουμε το κείμενο του Δ. Τσάτσου (2005) «Πολιτικός και 

επιστημονικός λόγος […]». Όπως σημειώνει ο συγγραφέας (ό.π.: 12) είναι ένα «κείμενο ελεύθερου και 

αυθόρμητου επιστημονικού στοχασμού» που σκοπό έχει να διαπραγματευτεί το θεμελιώδες και 

διαχρονικό ερώτημα της σχέσης του πολιτικού και επιστημονικού λόγου στη σύγχρονη δημοκρατία. Ο 

λόγος που επιλέγουμε το συγκεκριμένο κείμενο, παρόλο που δεν πρόκειται για ένα πόνημα 

εκπαιδευτικής πολιτικής, είναι ότι οι πηγές που χρησιμοποιεί και ο τρόπος που αναπτύσσει τους 

«στοχασμούς» για το ζήτημα συμπυκνώνουν και ταυτόχρονα βοηθούν στην αποσαφήνιση μεγάλου 

μέρους της συζήτησης για τις επιμέρους επιστημολογικές και μεθοδολογικές διαστάσεις της 

διαμόρφωσης και της εξέλιξης του πεδίου της (εκπαιδευτικής) πολιτικής. 

 Παρόλο που ο συγγραφέας ξεπερνάει τις διακρίσεις ανάμεσα στις επιστήμες και μιλάει για τον 

επιστημονικό λόγο στην καθολικότητα του νοήματός του, η ανάλυσή του για τη σχέση πολιτικής και 

επιστήμης γίνεται, θεωρούμε, εξαιρετικά κρίσιμη για την κατανόηση επιστημονικών πεδίων όπως η 

εκπαιδευτική πολιτική, αφού εξ ορισμού το γνωστικό της αντικείμενο «αναφέρεται σε ζητήματα 

πολιτικής φύσης, [με αποτέλεσμα] τα νοηματικά [της] όρια σε σχέση με τον πολιτικό λόγο [που εξετάζει] 

να είναι καμιά φορά δυσδιάκριτα και σε κάθε περίπτωση ευαίσθητα» (Τσάτσος, 2005: 103).      

Με συστηματική αναφορά στη φιλοσοφία και την κοινωνική θεωρία και μέσα από μια δομή 

στοχαστικών βημάτων, προσδιορίζει τις κομβικές έννοιες του λόγου, της δημοκρατίας, της πολιτικής και 

της επιστήμης και επιχειρηματολογεί, ώστε να αναδείξει τις θεμελιώδεις διαστάσεις της σχέσης μεταξύ 

του πολιτικού και του επιστημονικού λόγου. Τονίζοντας την αέναη εκκρεμότητα της σχέσης, περιγράφει 

ένα πλαίσιο έξι θέσεων για τη ρύθμισή της6. Για την έννοια της πολιτικής αναφέρει ότι είναι ένα θέμα 

αχανές7. Χαρακτηριστικά γράφει: «Δεν υπάρχει έννοια που να έχει παραποιηθεί και να έχει μειωθεί 

                                                
6 Συνοπτικά οι θέσεις αυτές είναι οι εξής: Η πρωταρχικότατα του δημοκρατικού πολιτικού λόγου, η ελευθερία του πολιτικού 
λόγου, η ολοκληρωμένη ενημέρωση των μη ειδικών πολιτών από τους ειδικούς επιστήμονες σε σχέση με εξειδικευμένα 
ζητήματα για τα οποία απαιτείται πολιτική επιλογή, η ανάγκη ο πολιτικός λόγος να λαμβάνει υπόψη τους όρους, τα όρια και 
τους κινδύνους που επισημαίνει ο επιστημονικός λόγος, η διαφάνεια στην εκφορά του επιστημονικού λόγου, η πολιτική με 
επιστημονική ευθύνη και η επιστήμη με πολιτική ευθύνη (Τσάτσος, 2005: 104-107).    
7 Οι Ball και Peters (2001:11-12) καταγράφουν έντεκα τρόπους με τους οποίους έχει εννοιολογηθεί η σύγχρονη πολιτική. 
Σύμφωνα με αυτούς η έννοια της πολιτικής προσδιορίζει: ό,τι συνδυάζεται με την επαγγελματική δραστηριότητα, τον 
ανταγωνισμό και τους θεσμικούς ρόλους των πολιτικών ελίτ, την κρατική οργάνωση και δραστηριότητα, την άσκηση της 
κοινωνικής εξουσίας μέσα σε θεσμικούς περιορισμούς, την προσπάθεια κατάκτησης ή και επηρεασμού της εξουσίας, τη 
δραστηριότητα που στοχεύει στην αναδιανομή των αγαθών, τον προσδιορισμό της συνολικής οργάνωσης της κοινωνίας, τη 
δραστηριότητα για την επίτευξη κοινωνικών στόχων στα πλαίσια της πολυφωνίας που χαρακτηρίζει ένα δημοκρατικό-
πλουραλιστικό σύστημα, τη διαδικασία αναζήτησης και καθορισμού των αρχών και των όρων λειτουργίας της συλλογικής 
ζωής, τη διαδικασία διαμόρφωσης κοινωνικών ταυτοτήτων μέσα σε ένα πλαίσιο αλληλεξάρτησης, την αναγνώριση κοινών 
αξιών στο εσωτερικό κάθε κοινότητας, την αναγνώριση αμοιβαίων ευθυνών και όρων συνύπαρξης μεταξύ ελεύθερων 
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τελικά, δηλαδή να έχει προδοθεί ως προς το αρχέγονο νόημά της όσο η έννοια της πολιτικής, και μάλιστα 

τόσο από την επιστήμη όσο και από την πρακτική. Έχει «αξιοποιηθεί» τόσο από τη θεωρία της ειρήνης 

όσο και από τη θεωρία του πολέμου, τόσο από τη θεωρία αυταρχικών όσο και από τη θεωρία 

δημοκρατικών καθεστώτων, τόσο από τη θεωρία των αξιών όσο και από την θεωρία της αγοράς. Γι’ αυτό 

αλλά και λόγω της ιστορίας της και της σημασίας της, επιβάλλεται, κατά την προσέγγισή της, συνείδηση 

πνευματικής και ειδικότερα ερμηνευτικής ευθύνης. Όποιος άλλωστε σκύψει πάνω από τη δόκιμη 

βιβλιογραφία περί πολιτικής, τόσο στη φιλοσοφία όσο και στις κοινωνικές επιστήμες, θα διαπιστώσει ότι 

η ιστορία του νοήματος της πολιτικής θα μπορούσε να γραφτεί και ως ιστορία της παγκόσμιας 

φιλοσοφίας και αντιστρόφως» (Τσάτσος, 2005: 59-60).  

Με δεδομένη την παραπάνω θέση και με κριτήριο, όπως αναφέρει, τη δημιουργία των γνωστικών 

προϋποθέσεων για να προσεγγίσει το θέμα του που αφορά τη σχέση του πολιτικού και του επιστημονικού 

λόγου,  ο Τσάτσος προσδιορίζει την έννοια της πολιτικής «ως διαδικασία που ιστορικά μεν γεννά την 

εξουσία, διαδικαστικά δε την οργανώνει και την εκφράζει με λόγο. […] [Η] χρήση του όρου πολιτική, 

όπως προτείνεται εδώ, είναι νοητή μόνο ως περιεχόμενο της δημοκρατικής λειτουργίας» (ό.π.: 63-64). Η 

αξιοποίηση των εννοιών της εξουσίας και του λόγου ως καταστατικές συνθήκες προσδιορισμού της 

έννοιας της πολιτικής, καθιστούν τον εν λόγω ορισμό εξαιρετικά περιεκτικό και αναλυτικό για την 

περιγραφή του σύνθετου πολιτικού πεδίου. Η προσέγγισή του στην έννοια της πολιτικής μας δίνει έναν 

ορισμό βάσης για την εισαγωγή και την ανάπτυξη, στη συνέχεια, του κεφαλαίου που αφορά το 

περιεχόμενο της «Εκπαιδευτικής Πολιτικής», ως διακριτό και αυτόνομο πεδίο πολιτικής πρακτικής, 

επιστημονικής έρευνας και γνώσης.      

 

1.2. Εκπαιδευτική Πολιτική: Βασικές διαστάσεις και κομβικά σημεία εξέλιξης του πεδίου 
 
 

 Ένα από τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζει κανείς όταν επιχειρεί να προσεγγίσει το πεδίο 

της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι η έλλειψη ακριβούς προσδιορισμού της σημασίας που αποδίδεται στον 

όρο σε κάθε πλαίσιο χρήσης του. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το εντοπίζει ήδη από τη δεκαετία του 

’80 ο Prunty (1985) και το επαναφέρει αργότερα ο Ball (1994: 15), τονίζοντας ότι το νόημα της 

«πολιτικής» θεωρείται δεδομένο και ότι συχνά η έννοια χρησιμοποιείται για να περιγράψει πολύ 

                                                                                                                                                                     
πολιτών. Οι Taylor et al., (1997: 33-34), κάνοντας μια ανασκόπηση στη βιβλιογραφία για την έννοια την πολιτικής, 
αναφέρουν κάποιους βασικούς τύπους πολιτικών ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά τους. Σημειώνουν ωστόσο ότι 
πρόκειται για μια ενδεικτική ταξινόμηση, αφού περιέχει περιγραφικές κατηγορίες που μπορούν να αλλάξουν ή να 
διακρίνονται από περισσότερα του ενός χαρακτηριστικά. Οι τύποι πολιτικής που αναφέρουν είναι οι εξής: α) οι κατανεμητικές 
και ανα-κατανεμητικές πολιτικές, β) οι πολιτικές με συμβολική και υλική βάση, γ) οι πολιτικές ως αποτέλεσμα νέων απολύτως 
προγραμματισμένων σταδίων μιας στρατηγικής ή ως συνέχεια προϋπαρχόντων πλαισίων και πρακτικών, δ) οι πολιτικές ως 
σκοποί και περιεχόμενο και ως διαδικασίες υλοποίησης, ε) οι πολικές αύξησης και οι πολιτικές μείωσης της παρέμβασης και 
των πρακτικών ρύθμισης του κράτους, και τέλος στ) οι πολιτικές που εφαρμόζονται από πάνω προς τα κάτω [top-down 
approach] και αυτές που απαντούν σε πιέσεις αλλαγής και σε ανάγκες του πεδίου της πρακτικής [bottom-up approach].                         
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διαφορετικά πράγματα, ακόμα και μέσα στην ίδια μελέτη. Παρόλο που από τότε η σχετική βιβλιογραφία 

έχει σαφώς αναπτυχθεί και πια υπάρχει σημαντική παραγωγή για τις θεωρητικές, επιστημολογικές και 

μεθοδολογικές διαστάσεις της εκπαιδευτικής πολιτικής, συχνά ο προσδιορισμός του περιεχομένου της 

είναι περιγραφικός και αυτοαναφορικός, μεταφέροντας  μηνύματα ουδετερότητας και βελτιστοποίησης 

της υπάρχουσας κατάστασης. Η αύξηση της πολυπλοκότητας του πεδίου της συγκρότησης, της 

προώθησης, της εφαρμογής και της ανάλυσης των πολιτικών, αλλά και η ίδια η λειτουργία των πολιτικών 

ως μέσων αλλαγής καθιερωμένων ρυθμίσεων αναπαράγουν την παραπάνω ρευστότητα.  

Η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας μας έδειξε ότι η Εκπαιδευτική Πολιτική έχει αναπτυχθεί 

γύρω από δυο κύριους άξονες - ή αλλιώς ένα νοηματικό δίπολο- οι οποίοι έχουν καθορίσει την πορεία 

της εξέλιξής της και έχουν προσδιορίσει σημαντικά τις επιμέρους διαστάσεις του περιεχόμενού της ως 

διακριτού πεδίου γνώσης και πολιτικής πρακτικής. Ο πρώτος άξονας αφορά ακριβώς στη σχέση της 

επιστημονικής και της πολιτικής γνώσης και τον τρόπο που οι δυο αλληλεπιδρούν και διαπλέκονται σε 

κάθε χρονική στιγμή. Ο δεύτερος άξονας αφορά τους «τόπους» ανάπτυξης των πολιτικών για την 

εκπαίδευση (Edwards & Usher, 2008, Rizvi & Lingard, 2010), δηλαδή τα πλαίσια όπου οι φορείς 

εξουσίας και λόγου για την εκπαίδευση θέτουν τους στόχους και τα διακυβεύματα των πολιτικών και 

αλληλεπιδρούν για τη ρύθμιση του πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι αλλαγές στους δυο παραπάνω 

άξονες-συστήματα νοημάτων φαίνεται ότι έχουν παίξει κομβικό ρόλο για τη διαμόρφωση του 

περιεχομένου του όρου Ε.Π. Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται ανασκόπηση του συγκεκριμένου σώματος της 

βιβλιογραφίας8 με σκοπό την ανάδειξη και τη λεπτομερέστερη συζήτηση των παραπάνω παραμέτρων 

συγκρότησης και εξέλιξης του πεδίου της Ε.Π. ως σημείου εκκίνησης για την ανάπτυξη του θεωρητικού 

πλαισίου της παρούσας έρευνας.  

Στην «παραδοσιακή βιβλιογραφία για την ανάλυση της πολιτικής συναντάται η σημαντική 

διάκριση μεταξύ της ανάλυσης της πολιτικής [analysis of policy] και της ανάλυσης για την πολιτική 

[analysis for policy]» (Gordon, et al, 1977, όπως παρατίθεται στο Lingard & Ozga, 2007: 6, Rizvi & 

Lingard, 2010). Η διάκριση αυτή  παραπέμπει ευθέως στο δίπολο επιστημονικού και πολιτικού λόγου, 

όπως συζητήθηκε στην προηγούμενη ενότητα, και στην περίπτωση της Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει 

διαδραματίσει καταστατικό ρόλο για τη διαφοροποίηση και τη συγκρότησή της ως εξειδικευμένου πεδίου 

παραγωγής γνώσης και πρακτικής για την εκπαίδευση. Η ανάγκη ανατροφοδότησης του αυξανόμενα 

πολύπλοκου πεδίου παραγωγής πολιτικών για την εκπαίδευση από τη γνώση ειδικών επιστημόνων έχει 

συμβάλει στη διερεύνηση του περιεχομένου της (εκπαιδευτικής) πολιτικής και την παγίωσή του σε 

διακριτό επιστημονικό πεδίο γνώσης (Τσάτσος, 2005, Σταμέλος, 2009). Ο Τσάτσος (2005: 16) εξηγεί την 

αυξανόμενη εξάρτηση της πολιτικής απόφασης από την επιστημονική γνώση ως εξής: «Η ιλιγγιώδης 

                                                
8 Σημειώνουμε ότι στηριζόμαστε κυρίως σε αγγλοσαξονική και ελληνική βιβλιογραφία.  
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πρόοδος των επιστημών και της τεχνολογίας παρακολουθεί την εξέλιξη των προβλημάτων που έχει να 

αντιμετωπίσει η δικαιικά οργανωμένη σύγχρονη συμβίωση των ανθρώπων. Αρκεί, νομίζω, η αναφορά 

στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών θεμάτων, των προβλημάτων υγείας, της οικονομίας, της 

άμυνας, της επικοινωνίας, της συγκοινωνίας κ.ο.κ. Οι πολιτικές εκδοχές που έχει μπροστά του ο 

δημοκρατικά νομιμοποιημένος φορέας της πολιτικής απόφασης - ο πολίτης, η κοινωνία των πολιτών, το 

πολιτικό κόμμα, η Βουλή, η κυβέρνηση - συνιστούν, όλο και πιο πολύ, άβατο ή πάντως δύσβατο πεδίο 

για τους μη ειδικούς». 

 Στο ίδιο πνεύμα ο Σταμέλος (2009) εξειδικεύει το επιχείρημα στον τομέα της εκπαίδευσης και 

συζητά την πορεία ανάπτυξης του πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής μετά το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο, πρώτον, ως συνάρτηση του «ανοίγματος» της εκπαίδευσης στα ευρέα στρώματα του πληθυσμού, 

και δεύτερον ως αποτέλεσμα της δημιουργίας Διεθνών Οργανισμών με αντικείμενο την επεξεργασία 

πολιτικών για την οικονομική ανάπτυξη. Η δράση των πολιτικών αυτών οργανισμών και φορέων 

σύνδεσε άμεσα από τότε και στο εξής την εκπαίδευση με την οικονομία μέσα από το σχεδιασμό 

διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Άρχισε να δημιουργείται με αυτόν τον τρόπο ένα νέο 

πολυδιάστατο πλέγμα ενεργειών και δραστηριοτήτων, το οποίο για να λειτουργήσει απαιτούσε 

εξειδικευμένη γνώση τεχνικών και μεθόδων, αφενός για τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα, αφετέρου 

για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των αναπτυξιακών προγραμμάτων. 

 Οι εξελίξεις αυτές ήταν η αρχή μιας μακροχρόνιας διαδικασίας συγκρότησης του επιστημονικού 

πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα και των αλλαγών στις συνθήκες με τις οποίες 

παράγονται και υλοποιούνται οι πολιτικές για την εκπαίδευση. Όπως θα συζητήσουμε στη συνέχεια του 

κεφαλαίου οι συνέχειες και οι ασυνέχειες στη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ της πολιτικής πρακτικής 

και της επιστημονικής γνώσης θεωρητικά και μεθοδολογικά τροφοδοτούν την εξέλιξη του πεδίου της 

εκπαιδευτικής πολιτικής μέχρι σήμερα και διαμορφώνουν την ταυτότητά του ως ενός εκλεκτικού και 

πολύ /δι-επιστημονικού χώρου παραγωγής πρωτογενούς γνώσης αλλά και αναπλαισίωσης της γνώσης 

στο πεδίο της εφαρμογής (Lingard & Ozga, 2007, Σταμέλος, 2009).   

Οι εξελίξεις αυτές δεν γίνονται σε κενό, στοιχείο που παραπέμπει στη δεύτερη συνθήκη ανάπτυξης 

του πεδίου της Ε.Π. Στη σχετική βιβλιογραφία η διαμόρφωση και η εξέλιξη του πεδίου συνδέεται με τα 

ιστορικά και γεωπολιτικά πλαίσια εκδήλωσης του πολιτικού φαινομένου, καθώς και με τις σχέσεις που 

διαμορφώνονται μεταξύ τους σε κάθε περίοδο (Sassen, 2003). Προσπαθώντας να εντοπίσουμε το 

κομβικό σημείο εκδήλωσης και ανάλυσης του πολιτικού φαινομένου σε σχέση με την εκπαίδευση στην 

πρώιμη και ύστερη νεωτερικότητα (Μουζέλης, 2003), καταλήγουμε ότι, παρά τις αλλαγές που έχουν 

συντελεστεί στα όρια του (υπέρ)-κρατικού χώρου, ο πυρήνας της συζήτησης εξακολουθεί να 

προσδιορίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα όρια της πολιτικής εξουσίας και της 
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δικαιοδοσίας/αρμοδιότητας των κρατών και συνακόλουθα από τη λειτουργία των εθνικών εκπαιδευτικών 

συστημάτων (Dale, 1997, 2004, Sassen, 2003, Γράβαρης, 2005, Edwards & Usher, 2008). 

Καταγράφεται πλήθος προσεγγίσεων, οι οποίες διακρίνονται από  διαφορετικές θεωρητικές 

αφετηρίες και διαφορετικές εμφάσεις στον τρόπο που διαπραγματεύονται το ζήτημα της σχέσης του 

τοπικού με το παγκόσμιο ως συνθήκη της σύγχρονης διακυβέρνησης. Χωρίς να σκοπεύουμε στην 

εξαντλητική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, στη συνέχεια της ενότητας εντοπίζουμε κάποια 

κρίσιμα σημεία για την κατανόηση της επιστημονικής συζήτησης που έχει αναπτυχθεί αναφορικά με τη 

θέση και το ρόλο του κράτους, καθώς και της σχέσης που διαμορφώνεται μεταξύ των εθνικών 

εκπαιδευτικών συστημάτων και των διαφόρων υπερ-κρατικών πλαισίων παραγωγής και διάχυσης των 

πολιτικών για την εκπαίδευση (Taylor et al., 1997, Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004,  Rizvi & Lingard, 

2010).  

Το κράτος είναι ένας σύνθετος θεσμός κατανομής της εξουσίας και ρύθμισης των πληθυσμών στα 

όρια ενός συγκεκριμένου γεωπολιτικού χώρου, αλλά και στα ευρύτερα πλαίσια των διεθνών σχέσεων, 

όπου εμπλέκεται (Sassen, 2003). Η πολυπλοκότητα των ρόλων και των λειτουργιών του κράτους 

υποστηρίζεται από πλήθος εξειδικευμένων θεσμών και μηχανισμών ρύθμισης. Η διαχείριση των 

ζητημάτων της εθνικής ταυτότητας και η παρέμβαση για τη ρύθμιση του καπιταλιστικού οικονομικού 

συστήματος και των μέσων παραγωγής έχουν καταγραφεί στη βιβλιογραφία (κυρίως της νέο-μαρξιστικής 

κοινωνιολογίας) ως οι δυο βασικές λειτουργίες του κράτους, οι οποίες στο πέρασμα των χρόνων έχουν 

συνδεθεί άμεσα ή και καθορίζουν το μηχανισμό της εκπαίδευσης (Dale, 1997, Gewirtz & Cribb, 2009, 

Rizvi & Lignard, 2010). Πρόκειται για μια μακροχρόνια και διαρκή σχέση η οποία αναπαράγεται μέσα 

από σημαντικότατους μετασχηματισμούς και αλλαγές σε όλα τα επίπεδα της ανάπτυξής της, ειδικά την 

περίοδο μετά τη δεκαετία του ’90. Συνοψίζοντας τις βασικές αλλαγές, θα λέγαμε ότι το κράτος αφενός 

τείνει να γίνεται λιγότερο συγκεντρωτικό, υιοθετώντας ωστόσο νέες μορφές «εξ αποστάσεως ελέγχου» 

του πεδίου της εξουσίας [steering from a distance, state governance] (Dale, 1997, 2004, Zambeta, 2002), 

αφετέρου η παρέμβασή του επικεντρώνεται στη ρύθμιση των ζητημάτων που θέτουν οι παγκόσμιες 

δυνάμεις της αγοράς στα τοπικά πλαίσια της πολιτικής και η επικράτηση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας 

(Dale, 1997, Γράβαρης, 2005). Σε αυτό το πλαίσιο, επίσης, τα ζητήματα που αφορούν την εθνική 

συγκρότηση φαίνεται να τίθενται στο περιθώριο της ατζέντας της κρατικής πολιτικής (Ζμας, 2007, 

Σταμέλος, 2009) ή, θα προσθέταμε, τείνουν να μετασχηματίζονται προς λιγότερο εθνοκεντρικά σχήματα 

(π.χ. μεταναστευτική πολιτική, πολιτικές ένταξης, προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης κ.λπ.) στήριξης 

της κοινωνικής συνοχής. Η εκπαίδευση, ως υποσύστημα, ακολουθεί και τείνει να προσαρμόζεται στις 

εξελίξεις. Όπως ενδεικτικά γράφουν σχετικά οι Rizvi και Lingard (2010: 18) «[η] εκπαίδευση 

αντιμετωπίζεται ως η καλύτερη οικονομική πολιτική, αναγκαία για τη διασφάλιση της 
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ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας, […] [αντιμετωπίζεται] ως το πλαίσιο παραγωγής του 

αναγκαίου ανθρώπινου κεφαλαίου».          

 Η Sassen (2003: 7) επιχειρηματολογεί υπέρ της ισχυρής θέσης που διατηρεί το κράτος σε σχέση 

με την οικονομική παγκοσμιοποίηση, γράφοντας ότι ο ρόλος του: «είναι να διαπραγματεύεται τις 

συνθήκες συνάντησης της εθνικής νομοθεσίας με τις δραστηριότητες των ξένων οικονομικών 

παραγόντων -είτε πρόκειται για επιχειρήσεις, αγορές ή για υπερεθνικούς οργανισμούς- στα πλαίσια των 

εδαφικών του ορίων, όπως επίσης [να παρακολουθεί] τις δραστηριότητες των εθνικών οικονομικών 

εταίρων στο εξωτερικό. Δεν είναι ένας νέος ρόλος, αλλά αποτελεί αποτέλεσμα μετασχηματισμού και 

επέκτασης». Επίσης, μιλάει για αποσταθεροποίηση παλαιότερων ιεραρχιών κλίμακας και σημειώνει 

(ό.π.: 5) ότι η διαφορά σήμερα σε σχέση με προηγούμενες μορφές της παγκοσμιοποίησης βρίσκεται στο 

γεγονός ότι «οι σύγχρονοι διασυνοριακοί χώροι έχουν προκύψει σε ένα πλαίσιο όπου η εδαφική 

επικράτεια [territory] ως επί το πλείστον προσδιορίζεται από πυκνά και αυστηρά θεσμοθετημένα εθνικά 

πλαίσια, τα οποία αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικών κρατών»9. Αντίστοιχο επιχείρημα 

υπέρ της διατήρησης της ισχύος του κράτους, αλλά με πιο οικονομικούς όρους διατυπώνει και ο 

Γράβαρης (2005: 33), υποστηρίζοντας ότι: «το κράτος δεν υποχωρεί έναντι της αγοράς – το κράτος 

δηλαδή δεν συρρικνώνεται ούτε γίνεται μικρότερο – αλλά ενεργεί πλέον κατά τη λήψη συλλογικών 

αποφάσεων ως εάν να ήταν η αγορά, ως οιονεί αγορά. Η υιοθέτηση ιδιωτικοοικονομικών κριτηρίων για 

την κατανομή των πόρων στην εκπαίδευση συνηγορεί υπέρ αυτής της άποψης ενώ η υποχώρηση των 

κρατικών απέναντι στις ιδιωτικές δαπάνες- οπουδήποτε αυτή συμβαίνει - είναι αποτέλεσμα και όχι αιτία 

της νέας μορφής κρατικής παρέμβασης».     

Οι αλλαγές στον τρόπο άσκησης της εξουσίας στο πλαίσια της παγκόσμιας διακυβέρνησης [from 

government to governance] (Dale, 1997, 2004, Martens et al., 2007, Rizvi & Lingard, 2010) έχουν 

μετασχηματίσει τις διαδικασίες της παραγωγής και της υλοποίησης των πολιτικών για την εκπαίδευση, 

αποτελώντας ταυτόχρονα ένα κομβικό σημείο μετάβασης και για το αντίστοιχο ερευνητικό πεδίο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Taylοr et al., 1997, Ozga, et al., 2006, Ζμας, 2007, Σταμέλος, 2009, Rizvi & 

Lingard, 2010). Η ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής σήμερα καλείται να διατυπώσει και να 

διαχειριστεί ερωτήματα σχετικά με τα επίπεδα και τις κλίμακες εκδήλωσης του πολιτικού φαινομένου. Οι 

αλλαγές που συμβαίνουν στις υφιστάμενες πολιτικές «προβληματοποιούνται» σημαντικά στη σύγχρονη 

                                                
9 Ιδιαίτερα διαφωτιστικό για τη σημασία των εδαφικών ορίων των κρατών είναι το παρακάτω απόσπασμα των Rizvi και 
Lingard (2010: 13), γράφουν: «[Η] εδαφικότητα [territoriality] έχει θεωρηθεί ως ένα θεμελιώδες στοιχείο της νεωτερικότητας, 
πάνω στο οποίο έχει στηριχθεί το μοντέρνο κράτος (Mann, 1997). Το μοντέρνο εθνικό κράτος αντιπροσωπεύει ένα είδος 
πλαισίου [container] το οποίο διακρίνει το ‘εσωτερικό’ των εγχώριων πολιτικών αλληλεπιδράσεων από το ‘εξωτερικό’ των 
διεθνών ή υπερ-κρατικών σχέσεων (Brenner et al., 2003: 2). Το κράτος λοιπόν κατέχει το μονοπώλιο εξουσίας πάνω στα 
υποκείμενα και στα ιδρύματα που βρίσκονται στα όρια της αρμοδιότητάς του, η οποία όμως εξουσία κατανέμεται μέσα από 
ένα σύστημα διεθνών σχέσεων».      
 



 41

βιβλιογραφία μέσα από τη σχέση που διαμορφώνεται μεταξύ του παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος 

και των τοπικών πλαισίων νοηματοδότησης των σύγχρονων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών 

(Olssen et al., 2004, Lauder, et, al., 2006, Lingard & Ozga, 2007, Dale & Robertson, 2009).  

Όπως θα αναπτύξουμε στη συνέχεια του κεφαλαίου, τα παγκόσμια, περιφερειακά, εθνικά και 

τοπικά πλαίσια εκπαιδευτικής πολιτικής και οι αλληλεπιδράσεις τους δημιουργούν ένα πολυδιάστατο και 

δυναμικό περιβάλλον (Dale & Robertson, 2007), το οποίο, πρώτον, επαναπροσδιορίζει παραδοσιακά 

ζητήματα και κομβικές έννοιες της ανάλυσης της (εκπαιδευτικής) πολιτικής, όπως η έννοια και ο ρόλος 

του κράτους. Δεύτερον, ανατροφοδοτεί πάγια ερωτήματα για τη σχέση της εξουσίας και της γνώσης στα 

διάφορα πλαίσια της εκπαιδευτικής πρακτικής. Τέλος θέτει σε νέα βάση ζητήματα σχετικά με τον έλεγχο 

των πληθυσμών ως συλλογικότητες, αλλά και ατομικά.  

 

1.3. Εκπαιδευτική Πολιτική: Ανασκόπηση των ερευνητικών προσεγγίσεων του πεδίου 
 
 

Δεδομένης της πολυπλοκότητας του πεδίου την οποία ήδη έχουμε αρχίσει να περιγράφουμε, το 

ερώτημα πώς προσεγγίζεται θεωρητικά και μεθοδολογικά η ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής είναι 

πολυδιάστατο και δεν μπορεί να απαντηθεί εύκολα (Taylor et al., 1997). Από τη μελέτη της σχετικής 

βιβλιογραφίας προκύπτει ότι η θεωρητική και μεθοδολογική τοποθέτηση επηρεάζεται από τρεις κύριους 

παράγοντες. 

Ο πρώτος έχει σχέση με το πλαίσιο στο οποίο διεξάγεται η κάθε έρευνα και τους σκοπούς που 

έχει. Μια πρώτη διάκριση όσον αφορά το πλαίσιο της διεξαγωγής μιας έρευνας στο πεδίο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής σχετίζεται με αυτό που προηγουμένως έχει αναφερθεί ως ανάλυση της πολιτικής 

[analysis of policy] και ανάλυση για την πολιτική [analysis for policy] (Rizvi & Lingard, 2010). Όταν 

πρόκειται για την πρώτη περίπτωση υπερισχύουν τα ακαδημαϊκά κριτήρια παραγωγής πρωτογενούς 

γνώσης αναφορικά, για παράδειγμα, με ένα μεταρρυθμιστικό επεισόδιο ή κάποια κομβική αλλαγή. Στη 

δεύτερη περίπτωση υπερισχύουν τα επιχειρησιακά κριτήρια στη διαμόρφωση των ερευνητικών 

ερωτημάτων.10 Ο σκοπός σε αυτή την περίπτωση επικεντρώνεται στην καταγραφή στοιχείων για τη 

δημιουργία βάσεων δεδομένων που να στηρίζουν την αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων ή να 

προωθούν καινοτόμες πρακτικές στην εκπαίδευση μέσα από την ανάπτυξη και την εφαρμογή 

συγκεκριμένων πολιτικών. Μια ακόμα διάκριση όσον αφορά το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγεται μια 

έρευνα έχει σχέση με τη φάση και τον τύπο των πολιτικών που μελετώνται, αφού, όπως αναπτύσσουν οι 

                                                
10 Η παρατήρηση του Ball (2008a: 5) ότι οι πανεπιστημιακοί συχνά χρησιμοποιούνται ως «διανοούμενοι της πολιτικής» 
υποστηρίζοντας τους φορείς χάραξης πολιτικής με την τεχνογνωσία τους (π.χ. αξιολόγηση, πολιτική ανάλυση) στη 
διαμόρφωση των πολιτικών, δείχνει ότι οι δύο αυτές θέσεις κριτηρίων της ανάλυσης των πολιτικών δεν είναι/ διατηρούνται 
απολύτως διακριτές (Βλ. επίσης Rizvi & Lingard, 2010).      
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Tayler et al. (1997), οι πολιτικές διακρίνονται σε διάφορους τύπους και έχουν πολλά και διαφορετικά 

επίπεδα εξέλιξης, για παράδειγμα την παραγωγή, τη διάχυση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση (και 

Rizvi & Lingard, 2010). Τα θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία των ερευνών που επικεντρώνονται σε 

καθεμία από αυτές τις φάσεις εξαρτώνται από τις εξειδικευμένες απαιτήσεις που τίθενται σε κάθε 

περίπτωση.    

 Ο δεύτερος παράγοντας έχει σχέση με την εθνική ερευνητική παράδοση μέσα στην οποία 

λαμβάνει χώρα μια έρευνα για τις πολιτικές στην εκπαίδευση (Lingard & Ozga, 2007, Rizvi & Lingard, 

2010). «Στις Η.Π.Α., για παράδειγμα, μια συγκεκριμένη εκδοχή των πολιτικών στην εκπαίδευση έχει 

συνδεθεί στενά με το πεδίο της εκπαιδευτικής διοίκησης, η οποία έχει μορφοποιηθεί ως το πεδίο της 

εκπαιδευτικής διαχείρισης και ηγεσίας. Στο περιβάλλον του Η.Β., οι πολιτικές στην εκπαίδευση είναι 

περισσότερο συνδεδεμένες με την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, με την ευρεία έννοια» (Lingard & 

Ozga, 2007: 1). Η βιβλιογραφία τονίζει ότι οι προσεγγίσεις που αναπτύσσονται επηρεάζονται από τις 

θεωρητικές οπτικές που είναι κυρίαρχες για την ανάλυση των αλλαγών και των μεταρρυθμίσεων που 

συμβαίνουν στον ευρύτερο εκπαιδευτικό τομέα ενός κράτους (Taylor et al., 1997, Ozga et al, 2006). Η 

ιδιαιτερότητα κάθε κράτους αναφορικά με τον τρόπο που οργανώνεται διοικητικά και αναπτύσσει το 

δημόσιο τομέα του επηρεάζει τον τρόπο που διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα και η οπτική μιας 

έρευνας (Taylor et al., 1997, Rizvi & Lingard, 2010). Επιπλέον, παρά τη διάχυση της γνώσης, τα 

γεωπολιτικά όρια και οι σχέσεις μεταξύ και εντός των σύγχρονων κρατών (ομοσπονδιακά κράτη, παλιές 

αποικιοκρατικές σχέσεις, σύγχρονες υπερσυνοριακές σχέσεις, κ.λπ.) έχουν δημιουργήσει ερευνητικές 

παραδόσεις (ευρωπαϊκή, αμερικάνικη, αγγλοσαξονική, γαλλική κ.λπ.)11, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό 

αναπαράγονται αφού είναι ήδη αναλυτικά/ ερμηνευτικά συμβατές με τις ειδικές συνθήκες του εμπειρικού 

πεδίου που διερευνάται σε κάθε περίπτωση, δημιουργώντας αντίστοιχες ερευνητικές κοινότητες (Taylor 

et al., 1997, Σταμέλος, 2009).      

 Τέλος, καθοριστικές για τις θεωρητικές και μεθοδολογικές επιλογές για την ανάλυση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής είναι οι επιστημονικές καταβολές και η θέση του κάθε ερευνητή/ερευνητικής 

ομάδας για την ίδια τη γνώση, την πολιτική και την έρευνα. Η σχέση αυτή αφορά στην ερευνητική 

δραστηριότητα σε κάθε επιστημονικό τομέα, ωστόσο στην εκπαιδευτική πολιτική, λόγω των 

ιδιαιτεροτήτων του πεδίου οι θεωρητικές παραδοχές των ερευνητών μπορούν να επηρεάσουν 

καθοριστικά την οπτική μέσα από την οποία διατυπώνονται τα ερευνητικά ερωτήματα σε κάθε 

περίπτωση (Taylor et al., 1997). Στην ενότητα που ακολουθεί επικεντρωνόμαστε στο ζήτημα των 

                                                
11 Ο Σταμέλος (2009: 113) συζητώντας τα επιστημολογικά χαρακτηριστικά των επιστημών της εκπαίδευσης, ως το βασικό 
επιστημονικό χώρο όπου εντάσσεται η εκπαιδευτική πολιτική στην Ελληνική πραγματικότητα, τονίζει «την έλλειψη μιας 
εθνικής επιστημονικής παράδοσης, με αποτέλεσμα στο εσωτερικό του συγκεκριμένου χώρου να αλληλοσπαράσσονται και να 
αλληλοαναιρούνται διαφορετικές (ξένες) εθνικές σχολές».   
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θεωρητικών προσεγγίσεων και πηγών που σύμφωνα με τη βιβλιογραφία έχουν προσδιορίσει την έρευνα 

στην εκπαιδευτική πολιτική.    

 

1.3.1. Θεωρητικές πηγές ανάλυσης της Εκπαιδευτικής  Πολιτικής 
 

 
Η συγκρότηση και η εξέλιξη της εκπαιδευτικής πολιτικής ως επιστημονικού πεδίου κατέστησε 

αναγκαία την αναζήτηση και την αξιοποίηση επιστημονικών εργαλείων μελέτης από άλλους χώρους των 

κοινωνικών επιστημών. Ο Σταμέλος θεωρεί ότι (2009: 16): «[α]υτός είναι ο λόγος που η Εκπαιδευτική 

Πολιτική όχι μόνο δεν είναι μια ανεξάρτητη επιστήμη, αλλά, έχοντας ανεπαρκώς καθορισμένες 

οριοθετήσεις, αντιμετωπίζει δυσκολίες στην εδραίωσή της ακόμα κι ως διακριτού γνωστικού 

αντικειμένου». Έτσι, επιχειρεί να τεκμηριώσει την εκπαιδευτική πολιτική ως ένα διεπιστημονικό 

γνωστικό αντικείμενο στο χώρο των κοινωνικών επιστημών. Οι Troyna et al., (1997: 20) έχουν θέσει την 

ιδέα της διεπιστημονικότητας ως εξής: «η κριτική ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής αντιπροσωπεύει 

μια σύνθεση, ένα διεπιστημονικό πεδίο μελέτης, το οποίο είναι συναφές τόσο με την δουλειά του 

κράτους όσο και με τη δουλειά της αστικής κοινωνίας. Μπορεί να συνεισφέρει στην κατανόηση μιας 

υφιστάμενης πολιτικής ή να συμβάλει στην άσκηση πιέσεων για τη δημιουργία μιας νέας πολιτικής 

ατζέντας».   

Σε αυτό το πλαίσιο δείχνει την εξέλιξη του πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής από την οικονομία 

της εκπαίδευσης τη δεκαετία του ’70 και στη συνέχεια περιγράφει τη στενή σχέση που ανέπτυξε με την 

κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, καθώς νοούμενη ως Εφαρμοσμένη Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, 

χρησιμοποίησε τις θεωρίες της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης «ως νομιμοποιητικό υπόβαθρο, είτε 

απλώς κριτικής είτε διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής» (Σταμέλος, 2009: 116). Η σχέση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής με την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης της δεκαετίες του ’80 και του ’90 

διαμορφώθηκε με αναφορά στις έννοιες της κοινωνικής μεταβολής και της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης/αλλαγής (Troyna et al., 1997, Σταμέλος, 2009), ενώ το πρόβλημα της εκπαιδευτικής 

ανισότητας αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί κομβικό ζήτημα γύρω από το οποίο έχει αναπτυχθεί η 

ανάλυση για την κατανόηση και την αλλαγή στην εκπαίδευση (Gewirtz & Cribb, 2009). Οι αναλυτικές 

και ερμηνευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών φαινομένων και των θεμάτων της εκπαιδευτικής πολιτικής 

απαιτούν την επιλογή, την αξιοποίηση και την περαιτέρω ανάπτυξη θεωρητικών πλαισίων και 

εννοιολογικών σχημάτων. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία τα θεωρητικά εργαλεία αντλούνται από διάφορα 

επιστημονικά πεδία των κοινωνικών επιστημών, με κυριότερα της κοινωνιολογίας και δευτερευόντως της 

πολιτικής επιστήμης (Ozga et al., 2006, Σταμέλος, 2009). Ενδεικτικά, όπως γραφεί ο Raab (1994: 19): 

«[ο]ι Karabel και Halsey παρατηρούν ότι ‘οι πολιτικοί επιστήμονες έχουν αποτύχει στην παραγωγή ενός 

σοβαρού σώματος έρευνας για τις πολιτικές της εκπαίδευσης’ (Karabel & Halsey, 1977: 367)». Όσον 
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αφορά την κοινωνιολογία και την κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, όπως θα συζητήσουμε στη συνέχεια, 

στη βιβλιογραφία καταγράφεται η χρήση διαφόρων επιστημολογικών παραδειγμάτων και θεωρητικών 

προσεγγίσεων.  

Η παραδοσιακή οπτική της ανάλυσης της πολιτικής έχει θετικιστική βάση με την έννοια ότι 

εστιάζεται στην εφαρμογή για την επίλυση κοινωνικών και εκπαιδευτικών προβλημάτων και προωθεί την 

ιδέα της αξιακής ουδετερότητας όσον αφορά τη γνώση και τις πολιτικές (Prunty, 1985, Taylor et al., 

1997: 18). Στηρίζοντας την κριτική προσέγγιση στην ανάλυση των πολιτικών, απορρίπτουν εξ αρχής την 

ιδέα της ουδετερότητας και τονίζουν τη σημασία των αξιών της κοινωνικής δικαιοσύνης και συμμετοχής 

στην εκπαίδευση. Όπως αναφέρουν (Taylor et al., 1997: 19-20): «η πιο σημαντική εργασία της κριτικής 

ανάλυσης της πολιτικής πρέπει να είναι η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους χρησιμοποιούνται 

σημαντικοί όροι και η διερεύνηση του βαθμού στον οποίο συγκεκριμένες πολιτικές και πρακτικές 

συνάδουν με το ηθικό όραμα για την εκπαίδευση». […] [Ε]κτός από το περιεχόμενο των πολιτικών 

χρειάζεται να μας ενδιαφέρουν οι διαδικασίες της ανάπτυξης και της υλοποίησής τους». Όπως αναφέρει 

ο Raab (1994: 23) «Παρόλο που οι μέθοδοι και τα υποκείμενα ποικίλλουν, οι κοινωνιολόγοι της 

πολιτικής εξετάζουν τις σχέσεις μεταξύ διαδικασίας και προϊόντος και μεταξύ κινήτρου και δράσης»12. 

Σε αυτό το πλαίσιο γίνονται κρίσιμα τα ερωτήματα για την εξουσία και τον έλεγχο, για τις σχέσεις και 

τον τρόπο που ασκούνται και για τα συμφέροντα που εξυπηρετούν σε κάθε περίπτωση (Prunty, 1985, 

Taylor et al.,1997, Gale,1999, Rizvi & Lingard, 2010).  

Στο εσωτερικό της κοινωνιολογίας έχουν αναπτυχθεί διάφορες προσεγγίσεις για το ζήτημα της 

διάχυσης και της αντιπροσώπευσης των αρχών ελέγχου και εξουσίας μέσα στην κοινωνία και την 

πολιτική διαδικασία, η λεπτομερής ανασκόπηση των οποίων ξεπερνά τα όρια της παρούσας εργασίας 

(για παράδειγμα, βλ. Lauder, et al., 2006, Rizvi & Lignard, 2010). Ενδεικτικά, σημαντική είναι η 

συμβολή των πλουραλιστικών, ελιτίστικων και νέο-μαρξιστικών θεωρητικών προσεγγίσεων (Dale, 1997, 

1999) στην ανάλυση των πολιτικών. Ενώ, από τη δεκαετία του ’90, η ανάλυση των πολιτικών αντλεί 

πηγές από το μετα-δομισμό και κυρίως από το έργο του Foucault για τη σχέση μεταξύ της εξουσίας και 

της γνώσης στο λόγο (Ball, 1993).      

 Ο Ball (1990, 1998, 1999) έχει συμβάλει στην ανάπτυξη του εξειδικευμένου πεδίου της 

Κοινωνιολογίας της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς αξιοποιεί κοινωνιολογικές έννοιες, ιδέες και 

μεθοδολογικά εργαλεία για την κατανόηση της πολιτικής στο εθνικό και στο διεθνές περιβάλλον. 

                                                
12 Η Κοινωνιολογία της Εκπαιδευτικής Πολιτικής [Critical Policy Sociology (of Education)] είναι μια σχετικά νέα και 
αναπτυσσόμενη προσέγγιση στην ανάλυση των πολιτικών για την εκπαίδευση. Έχει βάση στgjην αγγλοσαξονική 
βιβλιογραφία, ενώ η χρήση του συγκεκριμένου όρου αποδίδεται στη Jenny Ozga (1987, όπως αναφέρεται στο Ball, 1990: 1, 
και στο Rizvi & Lignard, 2010: 50). Η ελληνική μετάφραση αποδίδει περισσότερο τον αγγλικό όρο ‘Sociology of Education 
Policy’, ο οποίος και χρησιμοποιείται περισσότερο σήμερα για τον προσδιορισμό της συγκεκριμένης επιστημονικής 
εξειδίκευσης.  
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Ερωτήσεις σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας της πολιτικής, το περιεχόμενό της και τα συμφέροντα που 

εξυπηρετεί είναι σημαντικές γι’ αυτόν. Κρίσιμης σημασίας μεταξύ των επαναλαμβανόμενων θεμάτων 

στο έργο του είναι η σχέση της εκπαιδευτικής πολιτικής με τις «αντιφατικές απαιτήσεις και τις ανάγκες 

της διαχείρισης του πληθυσμού» (Ball, 2008a: 4). Μια ιδιαίτερη πτυχή της κοινωνιολογικής προσέγγισής 

του είναι η προσοχή που αποδίδει στη γλώσσα της πολιτικής. Όπως ο ίδιος παρατηρεί επικεντρώνοντας 

στο ζήτημα της επιτελεστικότητας στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Ball, 2005: 13): «Πιθανότατα 

δεν έχει υπάρξει περισσότερο σημαντικό ζήτημα για το πεδίο της εκπαίδευσης από τo ζήτημα της 

γλώσσας και γενικότερα του λόγου. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί 

χρειάζεται να αποκτήσουν μεγάλη επίγνωση των λεξιλογίων που χρησιμοποιούνται για την αποτίμηση 

των αποτελεσμάτων της διδασκαλίας».   

 Με δεδομένο ότι το αντικείμενο της παρούσα μελέτης είναι τα προγράμματα σπουδών ανώτατης 

εκπαίδευσης και οι αλλαγές που προωθούνται μέσα από τις πιέσεις που ασκούνται στους εκπαιδευτικούς 

φορείς από τα υπερεθνικά πολιτικά μορφώματα παραγωγής πολιτικών για την εκπαίδευση, η συμβολή 

του Ball στο πεδίο της ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής μπορεί να αναγνωριστεί και σε ένα ακόμα 

επίπεδο. Πρόκειται για το γεγονός ότι δεν εξαιρεί από την προβληματική του και τις κριτικές αναλύσεις 

του το ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών. Συγκεκριμένα, συζητά συστηματικά το πλαίσιο της 

εξουσίας και του ελέγχου που δημιούργησε η εφαρμογή του εθνικού προγράμματος σπουδών στην 

Αγγλία το 1988 [National Curriculum] με αναφορά στη θεωρία του Bernstein και την έννοια του 

συνόρου (Ball, 1994). Αυτό είναι σημαντικό διότι, όπως διαπιστώνουμε από την ανασκόπηση και το 

επιβεβαιώνει η σχετική βιβλιογραφία, τα προγράμματα σπουδών και η παιδαγωγική θεωρούνται ότι 

συγκροτούν από μόνα τους ένα διακριτό πεδίο έρευνας, παραδοσιακά έξω από την εμβέλεια της 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Lingard & Ozga: 2007, Rizvi & Lingard, 2010). Η ανασκόπηση της έρευνας 

στην εκπαιδευτική πολιτική για τα προγράμματα σπουδών των Rizvi και Lingard (2010) είναι εξαιρετικά 

περιορισμένη και κυρίως αφορά μεταρρυθμίσεις στο Μ.Β. και την Αυστραλία.  

 Παρόλα αυτά, από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 η τάση που καταγράφουμε είναι μάλλον προς 

τη σύγκλιση των ερευνητικών πεδίων της εκπαιδευτικής πολιτικής και της ανάλυσης των προγραμμάτων. 

Η εξέλιξη αυτή μάλιστα φαίνεται να καθίσταται αναγκαία και να προωθείται από τις συνθήκες που 

δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση για τη γνώση, την παιδαγωγική και την αξιολόγηση. Οι Lingard & Ozga 

(2007: 2) δέχονται το επιχείρημα «ότι τα προγράμματα σπουδών, συνήθως συναρθρωμένα ως αναλυτικά 

διδακτικά προγράμματα, είναι τα μείζονα έγγραφα πολιτικής τα οποία εισάγονται [στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον]». Στο ίδιο πνεύμα, οι Rizvi και Lingard (2010) στο πρόσφατο βιβλίο τους για την 

παγκοσμιοποιημένη εκπαιδευτική πολιτική αφιερώνουν ένα ολόκληρο κεφάλαιο στη συζήτηση του 
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ζητήματος των προγραμμάτων, της παιδαγωγικής και της αξιολόγησης.13 Το θεωρητικό πλαίσιο που 

αξιοποιούν αντλείται από το έργο του B. Bernstein και συγκεκριμένα τη θέση που έχει αναπτύξει για την 

‘απολύτως παιδαγωγημένη κοινωνία’14, «δηλαδή για τους τρόπους με τους οποίους [στα πλαίσια της 

οικονομίας της γνώσης και του νέο-φιλελευθερισμού] η παιδαγωγική έχει περίοπτη θέση σε ένα ευρύ 

φάσμα δημόσιων πολιτικών, στην κοινωνία, και σε επαγγελματικές και πολιτικές πρακτικές» (Rizvi & 

Lingard, 2010).  

 Αντίστοιχα επιχειρήματα αρχίζουν να αναπτύσσονται και στη βιβλιογραφία της Κοινωνιολογίας 

της Γνώσης, η οποία τα τελευταία χρόνια σταδιακά αναγνωρίζει την κομβική επιρροή των πολιτικών, και 

μάλιστα των υπερεθνικών πολιτικών στις αλλαγές που συμβαίνουν στην εκπαίδευση και στη 

διαμόρφωση της λεγόμενης «κοινωνίας της γνώσης» (Young, 2010). Το πεδίο της κοινωνιολογίας της 

γνώσης διευρύνει σαφώς την παραδοσιακά «εθνοκεντρική» προβληματική της στην ανάλυση των 

εκπαιδευτικών πολιτικών, αναδεικνύοντας σε κεντρική παράμετρο της παγκοσμιοποίησης τη γνώση και 

τα προγράμματα σπουδών (Yates & Young, 2010). Και αυτές οι προσεγγίσεις αντλούν σημαντικά τη 

θεωρητική τεκμηρίωση των κριτικών επιχειρημάτων τους για τη γνώση από το θεωρία του Bernstein 

(Gewirtz & Cribb, 2011)15.                     

 

1.3.2. Μεθοδολογικές διαστάσεις της ανάπτυξης του πεδίου έρευνας της Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής 

 
 

 Από μεθοδολογική άποψη o Troyna «απορρίπτει κάθε διάκριση μεταξύ της κοινωνιολογίας της 

πολιτικής και άλλων προσεγγίσεων μέσα από την προοπτική της κοινωνικής επιστήμης […]. Ο Troyna 

δίνει έμφαση στην ανάγκη για συνδέσεις μεταξύ της κριτικής πολιτικής ανάλυσης και της κριτικής 

κοινωνικής έρευνας και για μια προσέγγιση που να ενδιαφέρεται όχι μόνο για το τι συμβαίνει και γιατί, 

αλλά επίσης και για το τι μπορεί να γίνει σχετικά με αυτό» (Troyna,1994: 81-82, όπως παρατίθεται στο 

Taylor et al., 1997: 38). Η σχετική βιβλιογραφία, όπως θα φανεί λεπτομερώς στην ενότητα της 

                                                
13 Στο αντίστοιχο βιβλίο τους του 1997 με την S. Taylor και την M. Henry δεν υπάρχει αναφορά στο ζήτημα των 
προγραμμάτων σπουδών και τις συνθήκες της αλλαγής τους.   
14 «Το Κράτος κινείται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει χώρος και χρόνος που να μην είναι 
παιδαγωγημένος» (Bernstein, 2001a: 377).   
15 Όπως αναφέρουν σχετικά οι Gewirtz και Cribb (2011: 136): «Οι Μoore και Υοung [(Moore & Young, 2001)] υποστηρίζουν 
ότι αυτό που επομένως χρειάζεται είναι μια ‘κοινωνικά ρεαλιστική θεωρία’ για το αναλυτικό πρόγραμμα, η οποία να επιδιώκει 
να διερευνήσει, πρώτον, τον ρόλο των ‘εξωτερικών’ συμφερόντων και σχέσεων εξουσίας στην κατασκευή της γνώσης (τόσο 
στην έρευνα όσο και στο αναλυτικό πρόγραμμα)· και, δεύτερον, το ‘πώς οι μορφές κοινωνικής οργάνωσης που απορρέουν από 
τα “γνωσιακά” συμφέροντα ενδέχεται να διαμορφώνουν την οργάνωση της ίδιας της κοινωνίας’ (ό.π.: 436).  
Υπάρχουν έντονες ομοιότητες ανάμεσα στο επιχείρημα των Moore και Υοung και στην προσπάθεια του Nash να συμφιλιώσει 
τα «αυθαίρετα» και τα «αναγκαία» στοιχεία της εκπαίδευσης, όπως τα ονομάζει. Ο Nash θέλει να δεχτεί τα βασικά αξιώματα 
της θεωρίας για την κοινωνική αναπαραγωγή, όπως αυτή παρουσιάστηκε από τους Bernstein και Bourdieu, ενώ ταυτόχρονα 
επιχειρεί να ‘εξαλείψει’ ορισμένες από τις επιδράσεις της και την επιρροή που ασκεί στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. 
Δέχεται ότι ‘η γνώση κατασκευάζεται κοινωνικά […] και ότι η σχολική γνώση έχει τη συμβολική δύναμη να διατηρεί τις 
σχέσεις κοινωνικής κυριαρχίας’ (2004: 605)».  
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μεθοδολογίας, δείχνει ότι η μεθοδολογία έρευνας στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής ακολουθεί το 

γενικότερο πλαίσιο και τις αρχές έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες.  

 Ενδεικτικά, σε αυτό το σημείο και με δεδομένο ότι η εξαντλητική ανασκόπηση του ζητήματος της 

μεθοδολογίας ξεπερνά τα όρια της παρούσας μελέτης, αναφέρουμε ότι οι ποιοτικές προσεγγίσεις έχουν 

εξέχουσα θέση στην προσέγγιση του εμπειρικού πεδίου των πολιτικών. Όπως περιγράφει ο Gale (2001: 

382) «εθνογραφικές μέθοδοι και μέθοδοι ‘ιστορίας ζωής’ με συμμετοχική ή μη συμμετοχική 

παρατήρηση, αλλά κυρίως με ημι-δομημένες συνεντεύξεις, τείνουν να είναι οι πρωτογενείς πηγές 

δεδομένων σε αυτό το είδος της έρευνας, παράγοντας κειμενικές αναπαραστάσεις του λόγου των 

πολιτικών […]». Επίσης, η σημασία που αποδίδεται από μεγάλο μέρος της θεωρίας για την ανάλυση των 

πολιτικών (Ball, 1993) στα κείμενα καθιστά την ανάλυση εγγράφων και πηγών μια ιδιαιτέρως 

διαδεδομένη μέθοδο ανάλυσης της πολιτικής, η οποία λειτουργεί σαν «μια προσπάθεια να γράψουμε ‘το 

παρόν της ιστορίας’» (Gale, 2001: 385). Επίσης, ο Gale (2001) δεν παραβλέπει να αναγνωρίσει τη 

συμβολή των ποσοτικών προσεγγίσεων στη διερεύνηση των πολιτικών. Συγκεκριμένα, γράφει (ό.π., 

2001: 382) ότι «τα ποσοτικά δεδομένα μπορούν να αποδειχτούν διαφωτιστικά, ειδικά όταν υπόκεινται σε 

μεθοδολογικές παραδοχές της κριτικής προσέγγισης στην κοινωνική επιστήμη». Σημειώνει 

χαρακτηριστικά ότι «[γ]ια να αποκλείσουμε δεδομένα αυτού του είδους ως υλικό θετικισμού πρέπει να 

έχουμε χάσει ‘[την] ικανότητά μας να θέτουμε και να απαντάμε σε κριτικά ερωτήματα για τις μεγάλης 

κλίμακας επιπτώσεις’ (Apple, 1996: 127) της πολιτικής’» (Gale, 2001: 382). 

Ολοκληρώνοντας, ένα στοιχείο που κρίνουμε σημαντικό να επισημάνουμε σχετικά με τη 

μεθοδολογία είναι ότι τα στοιχεία που χρειάζεται να συνοδεύουν το ερευνητικό πεδίο της εκπαιδευτικής 

πολιτικής ως ανταπόκριση στη ρευστότητα, τη μεγάλη μεταβλητότητα και την ιλιγγιώδη ανάπτυξη του 

εμπειρικού πεδίου ενδιαφέροντος, είναι η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και τα ευαίσθητα ερευνητικά 

αντανακλαστικά. Σε αυτή τη λογική οι Rizvi και Lingard (2010) επισημαίνουν την ανάγκη ύπαρξης και 

εφαρμογής νέων μεθοδολογικών εργαλείων έρευνας, τα οποία να είναι σε θέση να καταγράψουν και να 

κατανοήσουν τις πολιτικές διαδικασίες που σήμερα λαμβάνουν χώρα σε έναν αυξανόμενα δικτυωμένο 

κόσμο, ο οποίος διαμορφώνεται από διασυνοριακές δυνάμεις και διασυνδέσεις. Όπως γράφουν, 

απαιτείται «μια νέα παγκόσμια φαντασία» (Rizvi & Lingard, 2010: 3), μια διατύπωση, η οποία 

παραπέμπει στην ιδέα της χαλάρωσης των συνόρων μεταξύ των επιστημονικών πεδίων των κοινωνικών 

επιστημών, που ο Mills (1985) έχει προσδιορίσει με τον όρο «κοινωνιολογική φαντασία» (Gale, 2001). 

Τo στοιχείo αυτό επιτρέπει στη σχετική ερευνητική παραγωγή να εντοπίζει τα κρίσιμα θέματα χωρίς 

στεγανά, να τα αναδεικνύει και να δίνει θεωρητικά και μεθοδολογικά τεκμηριωμένες θέσεις για την 

κατανόησή τους. Επίσης, στο επίπεδο της παρέμβασης, η παραγωγή εξειδικευμένης και σύγχρονης 

γνώσης προσδιορίζει θετικά το πλαίσιο διαχείρισης των κοινωνικών, πολιτικών και εκπαιδευτικών 
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προβλημάτων που οι εμπλεκόμενοι στις διαδικασίες παραγωγής και υλοποίησης πολιτικών καλούνται να 

αντιμετωπίσουν.      

  
1.3.3. Σύγχρονα θέματα έρευνας  
 
 

 Το πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής ως επιστημονικό πεδίο έρευνας και εξειδικευμένης γνώσης 

αποτελεί αυξανόμενα ένα τομέα με μεγάλο εύρος ενδιαφερόντων και πολλά περιθώρια συμβολής στην 

κατανόηση του πολιτικού, του κοινωνικού και του εκπαιδευτικού πεδίου. Επιπλέον, με τα πορίσματά του 

στο επίπεδο της εφαρμογής/υλοποίησης θα μπορούσε να συμβάλει στην αλλαγή της εκπαιδευτικής 

πραγματικότητας σε πλήθος θεμάτων και ζητημάτων. Οι κυρίαρχες πολιτικές ατζέντες ανατροφοδοτούν 

συνεχώς και διαμορφώνουν τα θέματα έρευνας στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής. Ενδεικτικά, τα 

θέματα της εξειδικευμένης έρευνας ξεκινούν από τη διάγνωση και την αντιμετώπιση σύγχρονων μορφών 

της εκπαιδευτικής ανισότητας και τη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προχωρούν στην 

αντιμετώπιση ζητημάτων ένταξης των νέων τεχνολογιών ή των σύγχρονων περιβαλλοντικών θεμάτων 

στα προγράμματα σπουδών και φτάνουν μέχρι τη διερεύνηση της αέναης σχέσης μεταξύ της 

εκπαίδευσης/γνώσης και της οικονομίας/ αγοράς.  

  Στην παρούσα υπο-ενότητα γίνεται μια συνοπτική αναφορά στα βασικότερα θέματα στα οποία 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία επικεντρώνεται το σύγχρονο ερευνητικό ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής 

πολιτικής. Παρόλο που η λεπτομερής ανασκόπηση του ζητήματος ξεπερνά τα όρια της παρούσας 

εργασίας, σημειώνουμε ότι το σχήμα που μπορεί να αξιοποιηθεί για την οργάνωση της ευρύτατης 

βιβλιογραφικής παραγωγής είναι το μάκρο και μίκρο επίπεδο της πολιτικής και εκπαιδευτικής 

δραστηριότητας που λαμβάνει χώρα στο υπερεθνικό, εθνικό, τοπικό πλαίσιο και στις μεταξύ τους 

σχέσεις.   

Όπως ήδη έχει διαφανεί από την μέχρι τώρα ανασκόπηση, η παγκοσμιοποίηση, η υπερεθνική 

πολιτική πρακτική και οι συνθήκες με τις οποίες διαμορφώνονται οι υπερ-συνοριακές σχέσεις 

διακυβέρνησης καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο κεντρική θέση στο ερευνητικό ενδιαφέρον του 

ευρύτερου πεδίου μελέτης της εκπαιδευτικής πολιτικής στη σύγχρονη βιβλιογραφία, τόσο τη διεθνή 

(Angus, 2004, Dale & Robertson, 2009, Rizvi & Lingard, 2010, Σασεν, 2011), όσο και την ελληνική 

(Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004, Ζμας, 2007, Τσουκαλάς, 2010, Παπαδάκης & Σπυριδάκης, 2011). Σε 

αυτό το πλαίσιο, η έρευνα επικεντρώνεται σε ζητήματα σχετικά με τις πολιτικές ισότητας στην 

εκπαίδευση και την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης (Rizvi & Lingard, 2010, Ball, 2010a), στο ρόλο 

της δια βίου μάθησης στο σύγχρονο περιβάλλον (Dehmel, 2006, Prokou, 2008, Gewirtz, 2008, Nordin, 

2011, Alves, et al., 2011), στις διαστάσεις της ποιότητας στην εκπαίδευση για την πρωτοβάθμια 

(Hatzinikita, et al., 2008, Grek, 2009, Μπαρτζάκλη, 2010), και για την ανώτατη (Vidovich, 2004, 
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Stamelos & Kavasakalis, 2011). Επίσης, σημαντικά είναι τα ζητήματα της ετερότητας, της ταυτότητας 

και της ιδιότητας του πολίτη (Τσουκαλάς, 2010). Τέλος, όπως ήδη έχει αναφερθεί έχει αρχίσει να 

ενισχύεται σημαντικά το ενδιαφέρον για τις αλλαγές της εκπαιδευτικής γνώσης και των προγραμμάτων 

σπουδών της ανώτατης εκπαίδευση (Rizvi & Lingard, 2010), το πεδίο στο οποίο εντάσσεται και η 

ευρύτερη προβληματική της παρούσας μελέτης.  

Ολοκληρώνοντας, και με δεδομένη την αναγκαστική «συνάντηση» της έρευνας και της πολιτικής 

πρακτικής στο ευρύτερο πεδίο της ανάπτυξης της εκπαιδευτικής πολιτικής, χρειάζεται να επισημάνουμε 

ότι διαχρονικά και με αυξανόμενο ρυθμό η σχετική βιβλιογραφία απασχολείται με τη συζήτηση και τη 

συστηματική παρουσίαση  των αλλαγών στους σκοπούς, στα μεθοδολογικά κριτήρια και στον τρόπο που 

λαμβάνει χώρα και αξιοποιείται η ερευνητική μελέτη των ζητημάτων της εκπαιδευτικής πολιτικής 

(Troyna, 1994, Ozga et al., 2006, Ozga, et al., 2009, Ball, 2010b)16. Ενδεικτικά για τις συνθήκες της 

έρευνας στην εκπαιδευτική πολιτική και τις αλλαγές που συμβαίνουν, οι Ozga et al. (2006: 2) γράφουν: 

«Οι επιχειρησιακές διαστάσεις της έρευνας- η εξασφάλιση χρηματοδότησης, η πρόσληψη και η 

διαχείριση του προσωπικού, η δημιουργία δικτύων με τους χρήστες της έρευνας, η παρακολούθηση των 

ερευνητικών αναγκών τους και η διασφάλιση της έγκαιρης προετοιμασίας της σχετικής ερευνητικής 

παραγωγής-  φαίνεται να έρχεται στο πρώτο πλάνο της έρευνας, εκτοπίζοντας μέρα με τη μέρα τις 

ερευνητικές πρακτικές. Επιπρόσθετα, φορείς εκτός της ερευνητικής κοινότητας δείχνουν να είναι 

αυξανόμενα παρεμβατικοί και να ασκούν όλο και μεγαλύτερη επιρροή τόσο στη φάση οργάνωσης όσο 

και στη διεξαγωγή μιας έρευνας». 

                                                
16 Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Έρευνας στην Εκπαίδευση [European Educational Research Association] στο ετήσιο 
συνέδριό της που έλαβε χώρα στη Βιέννη το 2009 είχε θέσει ως θέμα τη Θεωρία και τα τεκμήρια στην Ευρωπαϊκή 
Εκπαιδευτική Έρευνα (http://ecer2009.univie.ac.at/).    



 
50 

 

2. Διακυβέρνηση, Γνώση και Ταυτότητες      
  

 
 Στο κεφάλαιο που προηγήθηκε έγινε μια περισσότερο μακροσκοπική αξιοποίηση της 

βιβλιογραφίας, υπό την έννοια ότι παρουσιάστηκε ο ευρύτερος θεωρητικός χώρος μέσα στον οποίο 

τοποθετείται η έρευνα. Μέσα από αυτού του είδους την ανασκόπηση αναδείχθηκαν τα ειδικά ζητήματα, 

στα οποία χρειάζεται να εστιαστεί το θεωρητικό πλαίσιο όσον αφορά την ανάλυση των ευρωπαϊκών 

πολιτικών για την εκπαίδευση και το πολυ-επίπεδο σύστημα πολιτικής εξουσίας που διαμορφώνεται σε 

σχέση με το εθνικό και το τοπικό επίπεδο δράσης (Dale & Robertson, 2007), ώστε να προσδιοριστούν τα 

εργαλεία που θα καθοδηγήσουν τη συγκεκριμένη μελέτη.  

 Στην προσπάθειά μας να προσεγγίσουμε και να οριοθετήσουμε το πεδίο της έρευνας, και με 

δεδομένη την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που προηγήθηκε, ξεκινάμε από τη θεωρητική παραγωγή 

στα πλαίσια του πεδίου της κοινωνιολογίας της εκπαιδευτικής πολιτικής και ειδικότερα από το έργο του 

Steven Ball (1993, 2008a), αλλά και άλλων ερευνητών οι οποίοι μας βοηθούν να επεξεργαστούμε μια 

φουκοϊκή προσέγγιση του λόγου και της σχέσης της πειθαρχίας με τη γνώση στην ανάλυση της 

εκπαιδευτικής πολιτικής (Σολομών, 1994α, Diaz, 2001, Dean, 2006). Παρόλα αυτά, πρέπει να 

αναγνωρίσουμε από την αρχή και να αναφέρουμε τη μεγάλη επιρροή που έχει για την ανάπτυξη της 

παρούσας μελέτης το έργο του Bernstein και η καταστατική θέση της θεωρίας του ότι ο,τιδήποτε 

συμβαίνει στην εκπαίδευση, συμβαίνει μέσα από τη γνώση. Ο Moore (2004: 147), με τον οποίο 

συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό το σημείο, περιγράφει την αναλυτική σημασία της εκπαιδευτικής γνώσης 

ως εξής: «Στην καρδιά της εκπαιδευτικής διαδικασίας βρίσκεται το πρόγραμμα σπουδών και το κρίσιμο 

ερώτημα ‘Τι θα πρέπει να διδάξουμε;’. Ό,τι σκοπεύουμε να κάνουμε με την εκπαίδευση ή θεωρούμε ότι 

συμβαίνει εξαιτίας της, γίνεται λόγω της μετάδοσης γνώσης με σκοπό το μετασχηματισμό του 

εκπαιδευομένου». Ο Prunty (1985: 136) από την σκοπιά της κριτικής ανάλυσης της εκπαιδευτικής 

πολιτικής διατυπώνει ερωτήματα σχετικά με το «ποια γνώση και ποιά κουλτούρα είναι θεμιτή στο 

σχολείο, καθώς και τίνος οι αξίες θεωρούνται έγκυρες;». Σύμφωνα με τη θέση που διατυπώνει στη 

συνέχεια «[η] επίσημη κατανομή των αξιών εστιάζει την προσοχή μας στη σημασία της εξουσίας και του 

ελέγχου στην έννοια της πολιτικής, και απαιτεί από εμάς να σκεφτούμε όχι μόνο ποιανού οι αξίες 

αντιπροσωπεύονται στην πολιτική, αλλά επίσης πώς αυτές οι αξίες έχουν θεσμοθετηθεί».   

 Το παρόν κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τρεις κύριες ενότητες. Η πρώτη εισάγει το θεωρητικό 

πλαίσιο μέσα από τη συζήτηση της έννοιας του λόγου και τη σύνδεσή της με τις πολιτικές στο επίπεδο 

του εμπειρικού πεδίου και με την έννοια του παιδαγωγικού λόγου στο θεωρητικό επίπεδο. Η δεύτερη 

ενότητα διαπραγματεύεται το ζήτημα της σχέσης της διακυβέρνησης με τη γνώση και πώς αυτή 

ανατροφοδοτείται από την πρακτική των ικανοτήτων. Τέλος, στην τρίτη ενότητα του κεφαλαίου γίνεται 
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ανασκόπηση της θεωρίας του Bernstein για τη γνώση και τις ταυτότητες και παρουσιάζεται το θεωρητικό 

μοντέλο της ανάλυσης, το οποίο αναπτύχθηκε για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης.      
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2.1. Λόγος, εξουσία και καθεστώτα πρακτικής 

 
2.1.1. Η έννοια του λόγου 
 

Η έννοια του λόγου παίζει αυξανόμενα σημαντικό ρόλο στην σύλληψη και την ανάπτυξη της 

σύγχρονης κοινωνικής επιστήμης. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, πρόκειται για ένα 

πολλαπλασιαζόμενο «λόγο περί λόγου» (Howarth, 2008: 13), στοιχείο που συνδέεται με το πλήθος των 

σημασιών και των νοημάτων στα οποία παραπέμπει ο όρος (Bacchi, 2000, Howarth, 2008). Η έννοια του 

λόγου έχει αξιοποιηθεί σε πολλά επιστημονικά πεδία και κλάδους, από τη γλωσσολογία και τη 

σημειωτική μέχρι την ανθρωπολογία, τις σπουδές φύλου, τις πολιτικές επιστήμες και τις διεθνείς σχέσεις. 

Στη βιβλιογραφία, όπως τη μελετά ο Howarth (2008), καταγράφεται η ύπαρξη ενός μεγάλου φάσματος 

αντιλήψεων και εννοιολογήσεων του λόγου, οι οποίες ξεκινάνε από θετικιστικές προσεγγίσεις του λόγου, 

δηλαδή αντιμετωπίζουν το λόγο ως μηχανισμό για την επίτευξη κοινών κατανοήσεων για την 

εξυπηρέτηση συγκεκριμένων στόχων και συμφερόντων, και φτάνουν μέχρι τις μεταμοντέρνες θεωρίες 

για την κατασκευή των νοημάτων του λόγου (Foucault, Derrida, Laclau και Mouffe).  

Στην παρούσα μελέτη οι θεωρητικές πηγές για την προσέγγιση του πεδίου της εκπαιδευτικής 

πολιτικής αντλούνται από τη φουκοϊκή εκδοχή του λόγου. Όπως θα αναπτυχθεί συστηματικά στη 

συνέχεια του κεφαλαίου, η ύπαρξη δυο σημαντικών παραδόσεων μελέτης του πεδίου των πολιτικών 

πρακτικών με αναφορά στη θεωρία του Foucault, αλλά διαφορετικές εμφάσεις στη μελέτη της 

συνάρθρωσης της εξουσίας και της γνώσης στο κοινωνικό, πολιτικό και εκπαιδευτικό πεδίο συνέτεινε 

στην επιλογή αυτή και την τεκμηριώνει. Η πρώτη μας βοηθάει να προσεγγίσουμε την έννοια της 

πολιτικής πρακτικής και να την αναλύσουμε ως συνθήκη διακυβέρνησης και υποκειμενικοποίησης (Ball, 

2008a, Dean, 2006), ενώ η δεύτερη (Diaz, 2001, Ball, 1993), η οποία μάλιστα έχει αναπτυχθεί σημαντικά 

και στον ελληνικό ερευνητικό χώρο (Σολομών, 1994α), τεκμηριώνει τη σύνδεση των επιπέδων της 

πρακτικής του λόγου μέσα από το λειτουργικό συνδυασμό δομικών και μεταδομιστικών προσεγγίσεων 

στην ανάλυση του λόγου.      

Η έννοια του λόγου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της φουκοϊκής θεωρίας σε όλες τις φάσεις 

της εξέλιξής της και έχει τροφοδοτήσει σημαντικά την αξιοποίησή  της και από τον ίδιο τον Foucault 

αλλά και μετέπειτα από άλλους (Ball, 1993, 2008a) στο πεδίο της κοινωνικής και της εκπαιδευτικής 

έρευνας. Πρόκειται για μια έννοια που αναπτύχθηκε σταδιακά και με ασυνέχειες, όσον αφορά το 

περιεχόμενό της. Σύμφωνα με τη σύντομη γενεαλογία του λόγου που κάνει ο Howarth (2008:19-20), 

«στα πρότερα ‘αρχαιολογικά’ γραπτά του ο Foucault (1986, 1973) υπογραμμίζει τον τόπο με τον οποίο οι 
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ρηματικές πρακτικές [discursive practices]17σχηματίζουν τα αντικείμενα και τα υποκείμενα των 

ρηματικών σχηματισμών. Οι λόγοι είναι, λοιπόν, ‘πρακτικές που σχηματίζουν συστηματικά τα 

αντικείμενα για τα οποία μιλούν’ (Foucault 1987β: 77). […] [Οι] συγκεκριμένοι ρηματικοί κανόνες 

επιτρέπουν στα υποκείμενα να παράγουν αντικείμενα, δηλώσεις, έννοιες και στρατηγικές, που όλα μαζί 

συγκροτούν λόγους». «Οι λόγοι δεν είναι για τα αντικείμενα, αλλά τα συγκροτούν και για να το κάνουν 

αποκρύπτουν τη δική τους εφεύρεση» (Foucault, 1977: 49, όπως παρατίθεται στο Ball, 1990: 14). Με 

άλλα λόγια «η αρχαιολογία περιγράφει τους κανόνες συγκρότησης που δομούν τους λόγους[.]» 

(Howarth, 2008: 77). O Howarth χαρακτηρίζει την αρχαιολογική θεωρία για την ανάλυση του λόγου 

οιονεί δομιστική θεωρία18. 

 Από την άλλη πλευρά, στη μετέπειτα γενεαλογική προσέγγισή του «ο Foucault ασχολείται με τον 

τρόπο με τον οποίον οι λόγοι διαμορφώνονται από τις κοινωνικές πρακτικές, καθώς και τον τρόπο με τον 

οποίο και εκείνοι με τη σειρά τους αναπτύσσουν τις κοινωνικές σχέσεις και τους κοινωνικούς θεσμούς» 

(Howarth, 2008:  20). Σε αυτό το πλαίσιο «οι λόγοι δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως αυτόνομα συστήματα 

επιστημονικών αποφάνσεων, αλλά ως προϊόντα των σχέσεων εξουσίας και των δυνάμεων που τα 

διαμορφώνουν. Όπως το θέτει ο ίδιος, ‘η εξουσία και η γνώση σπονδυλώνονται/ ενώνονται μέσα στο 

λόγο’» (Foucault, 2003α: 125-126 όπως παρατίθεται στο Howarth, 2008: 99). Επιπλέον, «η γενεαλογία 

εντοπίζει την ιστορική εμφάνιση ρηματικών σχηματισμών με την πρόθεση να εξετάσει τις δυνατότητες 

που αποκλείονται [ή/και που προωθούνται] από την άσκηση της εξουσίας και από τα συστήματα 

κυριαρχίας» (Howarth, 2008: 77).  

 Η ασυνέχεια στο περιεχόμενο της έννοιας του λόγου, όπως εντοπίζεται στη θεωρία του Foucault, 

μπορεί να αντιμετωπιστεί με δυο τρόπους, είτε κριτικά, ως «απογοητευτικά ασαφής», όπως 

χαρακτηριστικά γράφει ο Howarth ότι παραμένει (2008: 75), είτε θετικά ως μια έννοια με μεγάλο εύρος 

λειτουργικών προσαρμογών και «συμβατότητας» με άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις του λόγου για τη 

μελέτη του εμπειρικού πεδίου. Κλείνουμε προς το δεύτερο, κυρίως λαμβάνοντας υπόψη τη θέση ότι από 

μεθοδολογική άποψη ο Foucault ποτέ δεν εγκατέλειψε την αρχαιολογία προς όφελος της γενεαλογίας, 

αντίθετα μάλλον επιχείρησε να συναρθρώσει τις δυο μεθόδους σε αυτό που ονόμασε 

«προβληματοποίηση» (Howarth, 2008: 77), δηλαδή την «μη παροντική ή τελεολογική αντιμετώπιση της 

ιστορικότητας ενός φαινομένου», μέσα από την ανάδειξη των κυριαρχικών λογικών που παρήγαγαν και 

συμβάλλουν στην ιστορική ανάπτυξή του (ό.π.: 106). Οι ανάγκες που δημιουργεί το «ανοιχτό» 

περιεχόμενο της έννοιας του λόγου για αποσαφηνίσεις και λειτουργικούς προσδιορισμούς καθιστά 

                                                
17  Σε άλλα σημεία της διατριβής αποδίδουμε τον όρο ως πρακτικές του λόγου.  
18  Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο Howarth (2008: 31) στην ανασκόπησή του δεν απομονώνει το δομισμό από τις θεωρίες του 
λόγου. Υποστηρίζει ότι «η δομιστική θεωρία παρέχει ένα σημαντικό σημείο αφετηρίας για να αναπτύξουμε μια δόκιμη έννοια 
του λόγου στις κοινωνικές επιστήμες, αφού θεωρεί ότι υπάρχει μια καθαρή αναλογία μεταξύ της γλώσσας και των κοινωνικών 
σχέσεων».    
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κομβική τη διατύπωση «μιας σειράς μεθοδολογικών ερωτημάτων γύρω από τις στρατηγικές και τους 

τρόπους με τους οποίους οφείλει να διενεργείται η ανάλυση λόγου» σε κάθε περίπτωση μελέτης 

(Howarth, 2008: 27). Οι πολιτικοί και παιδαγωγικοί λόγοι, όπως συναρθρώνονται στα προγράμματα της 

αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, αποτελούν το αντικείμενο της ανάλυσης του λόγου στην 

παρούσα εργασία. 

 

2.1.2. Η πολιτική ως λόγος 
 

 

 Ο Foucault αναλύει θεωρητικά την πολιτική, δε δίνει ωστόσο λειτουργικούς ορισμούς που να τη 

συνδέουν ρητά με την έννοια του λόγου. Οι θεωρητικές φάσεις κατανόησης της έννοιας του λόγου, οι 

οποίες περιγράφηκαν στην προηγούμενη ενότητα, αντανακλώνται και στον τρόπο που ο Foucault 

αντιλαμβάνεται και προσεγγίζει στο έργο του το πολιτικό φαινόμενο. Όπως επισημαίνει ο Howarth 

(2008: 91), στη φάση της αρχαιολογίας «ο Foucault ασχολείται πρωταρχικά με τον επιστημονικό λόγο, 

εισάγει [ωστόσο] και ορισμένες προσεχτικές παρατηρήσεις επί της ανάλυσης του πολιτικού λόγου». 

Δείχνει πώς οι επιστημονικοί λόγοι και οι πολιτικές πρακτικές αλληλεπιδρούν και «περιγράφει τα είδη 

των σχέσεων που μπορούν να θεσπιστούν μεταξύ της επιστήμης και της πολιτικής» (υπ.). Σε αυτό το 

πλαίσιο το ζητούμενο μιας ‘προοδευτικής πολιτικής’, σύμφωνα με το χαρακτηρισμό του Foucault, είναι 

«να μετασχηματίσει τις σχέσεις μεταξύ συγκεκριμένων ιστορικά πρακτικών και των κανόνων 

συγκρότησής τους, αντί να αναζητά ‘ιδεατές αναγκαιότητες’ ή οικουμενικές ανθρώπινες 

υποκειμενικότητες, οι οποίες μπορούν κατόπιν να εφαρμοσθούν στην κοινωνία» (Howarth, 2008: 92). 

Στη φάση της γενεαλογικής προσέγγισης στον λόγο, το πολιτικό φαινόμενο βρίσκεται στο επίκεντρο της 

συνάρθρωσης της εξουσίας και της γνώσης. Η έννοια της διακυβέρνησης ως διαχείριση και ρύθμιση της 

συμπεριφοράς [‘conduct of conduct’], η οποία περιλαμβάνει τόσο τη διακυβέρνηση του εαυτού όσο και 

τη διακυβέρνηση των άλλων (Gordon, 1991), περιγράφει τη θεωρητική θέση του Foucault για τον 

πολιτικό λόγο και τις πρακτικές άσκησης της εξουσίας. Στο κείμενό του με τον τίτλο 

«Κυβερνησιμότητα» επιχειρεί τη γενεαλογία των πλαισίων της κατανομής και της άσκησης της εξουσίας 

για τον έλεγχο των πληθυσμών στα όρια των επικρατειών που δημιουργούν τα κράτη (στις διαφορετικές 

φάσεις της εξέλιξής τους). Στο επίκεντρο της ανάλυσής του, όπως θα συζητήσουμε αναλυτικότερα σε 

επόμενη ενότητα του κεφαλαίου, βρίσκεται η «μετατόπιση» των μορφών άσκηση της εξουσίας «στο 

τρίγωνο κυριαρχική διακυβέρνηση-πειθαρχία-διακυβέρνηση» (Foucault, 1991: 102).  

Η προσέγγιση της πολιτικής ως λόγου έχει απασχολήσει τη βιβλιογραφία ως ειδικό θεωρητικό 

αντικείμενο μελέτης στα πλαίσια της ευρύτερης μεταδομιστικής παράδοσης. H Bacchi (2000) κάνει μια 

ανασκόπηση του τρόπου που ο λόγος νοηματοδοτείται και αξιοποιείται στην ανάλυση της πολιτικής. 



 55

Καταστατική θέση στην προσέγγιση της πολιτικής ως λόγου είναι ότι τα προβλήματα και οι λύσεις τους 

διαμορφώνονται από τον ίδιο το λόγο. Η Bacchi αναφέρει τη συμβολή του Edelman (1988) ως μια από 

τις πρώτες φουκοϊκά προσανατολισμένες προσεγγίσεις που επικέντρωσαν στο λόγο και στα προβλήματα 

της πολιτικής, αναδεικνύοντας τη σημασία που μπορεί να έχει η ανάδειξη αυτής της σχέσης για την 

ανάλυση των πολιτικών σήμερα. «Για τον Edelman (1988: 16) η αναγνώριση της ρηματικής κατασκευής 

των προβλημάτων της πολιτικής παράγει τον παρακάτω ορισμό της πολιτικής: ‘[Μια] “πολιτική” σε αυτή 

τη περίπτωση είναι ένα σύνολο από μετασχηματιστικές, πολύμορφες και αντιφατικές απαντήσεις σε ένα 

ευρύ φάσμα πολιτικών συμφερόντων’» (Bacchi, 2000: 48).   

 Στο πεδίο ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής το έργο του Ball αναγνωρίζεται σαν μια 

σημαντική αφετηρία για τη θεώρηση της πολιτικής ως λόγου (White & Crump, 1993, Gale, 1999). 

Επιπλέον, η Bacchi (2000: 55) επισημαίνοντας ως περιορισμό στη θεωρία του λόγου «τη μεγάλη έμφαση 

που έχει δοθεί στην ανάλυση κάποιων ομάδων που ‘έχουν’ την εξουσία να παράγουν και να 

χρησιμοποιούν το λόγο», υποστηρίζει ότι η συμβολή του Ball, από τις αρχές του έργου του, στη θεώρηση 

της πολιτικής ως λόγου και ως κειμένου επιτρέπει τη «διόρθωση» καθώς «κρατά ανοιχτό» το διάλογο και 

επιτρέπει την «αντιπαραβολή» μεταξύ των επιμέρους θεωρητικών προσεγγίσεων του λόγου.  

Ο Ball (1993) στο αναλυτικό ερώτημα «τι είναι πολιτική;», απαντά ορίζοντάς την ως κείμενο 

[text] και λόγο [discourse]. Σύμφωνα με την ανάλυσή του, τα κείμενα είναι αναπαραστάσεις των 

πολιτικών που κωδικοποιούνται και αποκωδικοποιούνται με περίπλοκους τρόπους. Τα κείμενα της 

πολιτικής είναι αποτέλεσμα της συγγραφής19 αλλά και της ανάγνωσης/ νοηματοδότησης των 

αναγνωστών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, οι παραγωγοί των πολιτικών κειμένων ενδιαφέρονται να 

διασφαλίσουν τον έλεγχο του περιεχομένου με τα μέσα που διαθέτουν, ωστόσο ο έλεγχος των νοημάτων 

εξαρτάται σημαντικά από τους δέκτες των κειμένων και των ίδιων των πολιτικών. Όπως υποστηρίζει, η 

παραγωγή πολιτικών και των αντίστοιχων κειμένων είναι διαδικασίες συνεχών αλλαγών, αποτέλεσμα 

συμβιβασμών και διαπραγματεύσεων, χωρίς να έχουν απαραίτητα σαφές περιεχόμενο, εσωτερική συνοχή 

και ορατό τέλος. Οι White & Crump (1993) έχουν αξιοποιήσει στην ανάλυσή τους έναν ορισμό της 

πολιτικής ως κειμένου που συνοψίζει την προσέγγιση του Ball και μας επιτρέπει να κατανοήσουμε τις 

θέσεις του. Σύμφωνα με αυτόν: «[τ]ο ‘κείμενο’ αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση πρακτικών 

που οργανώνονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο λόγο. Στην καθημερινή ζωή, η συγκρότηση του νοήματος 

δεν γίνεται σε συνθήκες απομόνωσης, αλλά συγκροτεί συστήματα που οργανώνονται με πιθανούς 

τρόπους στο χρόνο και στο χώρο». Ως μέθοδο για τη μελέτη της πολιτικής ο Ball προτείνει την 

επικέντρωση στον τρόπο που οι πολιτικές παρουσιάζονται και διαχέονται μέσα από τα «πολιτικά 

κείμενα». Αναφέρει χαρακτηριστικά (Ball, 2008a: 6): «Τα έγγραφα και τα ομιλήματα που ‘αρθρώνουν’ 
                                                
19  Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τα κείμενα δεν είναι αποτέλεσμα ενός συγγραφέα ή μιας στενά προσδιορισμένης διαδικασίας 
παραγωγής (Ball, 1993).   
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πολιτικές και πολιτικές ιδέες20, και τα οποία λειτουργούν μεταφράζοντας αφηρημένες πολιτικές έννοιες, 

όπως η παγκοσμιοποίηση και η οικονομία της γνώσης και η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα, σε 

ρόλους, σχέσεις και πρακτικές στα πλαίσια ιδρυμάτων που υλοποιούν πολιτικές, αλλάζουν αυτά που 

κάνουν οι άνθρωποι αλλά και όσα σκέφτονται γι’ αυτά που κάνουν». 

 Από την άλλη πλευρά η πολιτική ως «‘λόγος’ αναφέρεται σε συγκεκριμένους τρόπους οργάνωσης 

των νοηματικών πρακτικών. Ο λόγος ως τρόπος διακυβέρνησης οριοθετεί το πλήθος των πιθανών 

πρακτικών που έχει υπό την εξουσία του και οργανώνει τη συνάρθρωση αυτών των πρακτικών μέσα στο 

χρόνο και τον χώρο λειτουργώντας διαφορετικά και συχνά άνισα για διαφορετικούς ανθρώπους. Τέτοιας 

μορφής διακυβέρνηση οριοθετεί τα πεδία της συνάφειας και τους ορισμούς των νομοποιητικών 

προοπτικών και ορίζει τους κανόνες για την αποσαφήνιση των εννοιών και την εκφορά της εμπειρίας» 

(Lewis & Simon, 1986: 457-458, όπως παρατίθεται στο Gale, 1999: 396).  

Η σημασία στη γλώσσα - στην πολιτική ρητορική και στο λόγο- αποδίδεται εξαιτίας του 

ενδιαφέροντος για τον τρόπο που οι λόγοι των πολιτικών «λειτουργούν δίνοντας προνόμια σε 

συγκεκριμένες ιδέες και θέματα και ομιλητές και αποκλείοντας άλλα». (Ball, 2008a: 5). Δεύτερον, οι 

λόγοι των πολιτικών «οργανώνουν τη λογική τους καθιστώντας συγκεκριμένες ιδέες προφανείς, κοινή 

λογική και ‘αλήθεια’» και, επιστρατεύοντας αληθείς ισχυρισμούς, συγκροτούν μάλλον παρά απλά 

αντανακλούν την κοινωνική πραγματικότητα (ό.π.). Επιπλέον, οι λόγοι παράγουν κοινωνικές θέσεις από 

τις οποίες οι άνθρωποι προσκαλούνται να μιλήσουν, να ακούσουν κ.λπ. Έτσι, «οι πολιτικές είναι πολύ 

συγκεκριμένα και ειδικά καθεστώτα αλήθειας και αξιών και ο τρόπος με τον οποίο εκφέρονται και 

μιλούν, τα λεξιλόγιά τους, είναι μέρος της δημιουργίας των συνθηκών για την αποδοχή και τη θέσπισή 

τους. Κατασκευάζουν το αναπόφευκτο και το αναγκαίο» (Ball, 2008a: 5).  

Η προσέγγιση του Ball στον τρόπο που ορίζει την πολιτική γίνεται περισσότερο κατανοητή στον 

τρόπο που την αναπτύσσει για τη μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων, όπως οι αλλαγές στο 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών (Ball, 2005) ή πιο πρόσφατα στην ανάλυση των πρωτοβουλιών της 

κυβέρνησης και των πολιτικών που θεσπίστηκαν τα τελευταία 20 χρόνια στην αγγλική εκπαίδευση (Ball, 

2008a). Για παράδειγμα, γράφει (Ball, 2008a: 6-7): «[…] ένας κοινός ορισμός για τη δημόσια πολιτική 

είναι ότι πρόκειται για κάτι που κατασκευάζεται στα πλαίσια της κυβέρνησης (με την ευρεία έννοια) - 

αυτό που αποκαλούμε μεγάλες Π-ολιτικές […] δηλαδή ‘επίσημες’ και συνήθως θεσμοθετημένες- 

εντάσσονται εδώ. Αλλά πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε επίγνωση ότι οι πολιτικές φτιάχνονται και 

ξαναφτιάχνονται σε πολλά σημεία και υπάρχουν πολλές μικρές π-ολιτικές που διαμορφώνονται και 

υλοποιούνται στα τοπικά πλαίσια και στα ιδρύματα. Επιπλέον, οι πολιτικές που ανακοινώνονται μέσα 

                                                
20 «Παραδείγματα κειμένων περιλαμβάνουν γραπτά αποσπάσματα, προφορική επικοινωνία, εξωλεκτική επικοινωνία μέσα από 
την κίνηση και την έκφραση του σώματος, και εικονικές μορφές αναπαράστασης, όπως πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες, 
και γλυπτά» (Lewis & Simon, 1986: 457-458, όπως παρατίθεται στο Gale, 1999: 396).     
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από τη νομοθεσία επίσης αναπαράγονται και επαναπροσδιορίζονται στο πέρασμα του χρόνου μέσα από 

αναφορές, ομιλίες, ‘μετασχηματισμούς’, ατζέντες και λοιπά. Γι’ αυτό η πολιτική δεν αντιμετωπίζεται ως 

αντικείμενο, ως προϊόν ή ως ένα αποτέλεσμα, αλλά περισσότερο ως μια διαδικασία, ως ένα συμβάν σε 

εξέλιξη, διαδραστικό και ασταθές».   

Προτείνει να κοιτάξουμε στις διάφορες αρένες πρακτικής όπου η πολιτική ερμηνεύεται, τίθεται 

σε ισχύ, αμφισβητείται και μεταφράζεται σε θεσμικές πρακτικές, ιδίως στις περιπτώσεις που οι πολιτικές 

πρωτοβουλίες είναι πολλαπλές, αντιφατικές, συγκεχυμένες και ασαφείς. Με αυτή την έννοια είναι πάντα 

σημαντικό να μην υπερεκτιμάμε τη λογική ακολουθία μιας πολιτικής. Σε ένα άλλο επίπεδο ο Ball δίνει 

έναν άλλο ορισμό της πολιτικής: «[Ε]ίναι μια εξέλιξη, πρόκειται για μια μετατόπιση  από τις ανεπάρκειες 

του παρόντος σε μια μελλοντική κατάσταση τελειότητας, όπου όλα θα λειτουργούν καλά και θα 

λειτουργούν όπως θα έπρεπε» (Ball, 2008a: 7). Άρα αφορά πάντα τις αλλαγές των αρχών λειτουργίας της 

εκπαίδευσης. Με αυτή την έννοια, οι εκπαιδευτικές πολιτικές δεν αφορούν μόνο τις αλλαγές στους 

τρόπους που τα πράγματα οργανώνονται και πραγματοποιούνται. Έχει σχέση με τις αλλαγές των ίδιων 

των δασκάλων και της διδασκαλίας, αφορά την «επανεξέταση» και την «ανακατασκευή» [‘rethinking’ 

and ‘reimagining’] της εκπαίδευσης (Ball, 2008a: 8, βλ. και Hoskin, 1990).  

Επιπλέον, ο Ball προτείνει ότι για να αναγνώσουμε και να αναλύσουμε τις πολιτικές σήμερα πρέπει 

να τις τοποθετήσουμε στο παγκόσμιο πλαίσιο και να αναγνωρίσουμε τις «πολιτικές τεχνολογίες» που 

αναπτύσσονται με σκοπό να αναμορφώσουν την εκπαίδευση. Επίσης, προτείνει μια ανάλυση «της 

ιστορίας του παρόντος». Σε σχέση με το τελευταίο, λέει ότι είναι σημαντικό  να εξηγηθεί «γιατί ένα 

εκπαιδευτικό σύστημα είναι όπως είναι» (Ball, 2008a: 8). Σε σχέση με την παγκόσμια διάσταση της 

πολιτικής, τονίζει τη σημασία και το ρόλο των παγκόσμιων «παικτών», όπως ο ΟΑΣΑ, η Ε.Ε., ΠΟΕ κλπ. 

Εν κατακλείδι, σε σχέση με τις «τεχνολογίες της πολιτικής», αυτές έχουν γίνει αντικείμενο επεξεργασίας 

από τον Ball σε διάφορες δημοσιεύσεις, αξιοποιώντας έτσι το έργο του Foucault στην ανάπτυξη της 

δικής του προσέγγισης στην ανάλυση της πολιτικής. Γράφει σχετικά (Ball, 2008a: 42): «Οι πολιτικές 

τεχνολογίες συμπεριλαμβάνουν τη συστηματική ανάπτυξη τύπων οργάνωσης, διαδικασιών και 

πειθαρχιών ή σωμάτων γνώσης με σκοπό την οργάνωση των ανθρωπίνων πόρων και του ανθρώπινου 

δυναμικού σε λειτουργικά συστήματα. Διάφορα διασκορπισμένα στοιχεία συσχετίζονται μεταξύ τους 

μέσα σε αυτές τις τεχνολογίες: συμπεριλαμβάνονται σχέσεις, διαδικασίες κινητοποίησης, μηχανισμοί 

αλλαγής, συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ευθύνες» (Ball, 2008a: 42).  

 Ο Ball αναφέρει την «αγορά» [‘market’], τη «διαχείριση» [‘managment’] και την 

«επιτελεστικότητα» [‘performativity’] ως τρεις «εγγενείς» [‘generic’] τεχνολογίες, με την έννοια ότι 

αποτελούν μέρος μιας παγκόσμιας σύγκλισης των στρατηγικών αναδιάρθρωσης/ μεταρρύθμισης και με 

την έννοια ότι έχουν αναπτυχθεί στο σύνολο του δημόσιου τομέα (Ball, 2008a: 42). Επιπλέον, 

αναγνωρίζει κάποια βασικά στοιχεία τα οποία ενσωματώνονται σε καθεμία από αυτές τις τεχνολογίες, 
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δηλαδή «θέσεις υποκειμένων», «πειθαρχίες» και «αξίες». Για παράδειγμα, στην περίπτωση της 

τεχνολογίας της «διαχείρισης», η γλώσσα που χρησιμοποιείται για να μιλήσει για τους φορείς δράσης 

[actors] είναι αυτή των «διαχειριστών», των «ηγετών», του «εργατικού δυναμικού», των «ομάδων». Σε 

αυτό το πλαίσιο η «αποδοτικότητα», η «αποτελεσματικότητα», η «εταιρική κουλτούρα» είναι η γλώσσα 

που επανατοποθετεί την «πειθαρχία» [‘discipline’] και το «τι δουλεύει» αντιπροσωπεύει την κυρίαρχη 

αξία (Βλ. Ball, 2008a: 41-54).   

Ακoλουθώντας την ανάλυση του Foucault για την εξουσία και τις τεχνολογίες του εαυτού, ο Ball 

επιχειρηματολογεί ότι αυτές οι πολιτικές τεχνολογίες δεν είναι απλά οχήματα για την τεχνική και δομική 

αλλαγή των οργανισμών αλλά είναι επίσης μηχανισμοί για το μετασχηματισμό των επαγγελματιών του 

δημόσιου τομέα. «Οι αναδιαρθρώσεις/ μεταρρυθμίσεις δεν αλλάζουν μόνο το τι κάνουμε. Αλλά επίσης, 

επιζητούν να αλλάξουν το ποιοι είμαστε, και το τι είναι πιθανό να γίνουμε» (Ball, 2005: 7). Αυτός είναι 

και ο λόγος που ο Ball επικεντρώνεται όχι τόσο στις δομές και στις πρακτικές αλλά «στην αναμόρφωση 

των σχέσεων και των υποκειμενικοτήτων, καθώς και στους νέους ή επαναπροσδιορισμένους τύπους 

πειθαρχίας που αυτές συνεπάγονται. Στις τεχνολογίες της αναμόρφωσης των πολιτικών ενσωματώνονται 

και παρέχονται νέες ταυτότητες, νέες μορφές αλληλεπίδρασης και νέες αξίες» (Ball, 2005: 7).  

Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσεται η θεωρητική σχέση που αναγνωρίζουμε μεταξύ των 

δομικών και μετα-δομιστικών προσεγγίσεων, στη βάση της φουκοϊκής οπτικής στο λόγο και της 

μπερσταϊνικής έννοιας του παιδαγωγικού λόγου.      

 

2.1.3.  Λόγος και Παιδαγωγικός Λόγος 
 

 

Οι αλλαγές που οι υπερεθνικές πολιτικές επιφέρουν στο πεδίο της γνώσης και της εκπαίδευσης 

και συγκεκριμένα η στροφή από τις Πειθαρχίες, ως επιστημονικά γνωστικά αντικείμενα, στην πειθαρχία 

των Ικανοτήτων, έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες να σκεφτούμε τη σχέση που μπορεί να υπάρχει 

μεταξύ των κυρίαρχων λόγων της πολιτικής με τον παιδαγωγικό λόγο, δηλαδή με τις αρχές 

αναπλαισίωσης κατά Bernstein (1991), ή αλλιώς «κατασκευής» της εκπαιδευτικής γνώσης (Cooper & 

Τσατσαρώνη, 2001). Αυτό που προτείνουμε εδώ είναι ότι η θεωρητική προσέγγιση στο λόγο μπορεί να 

ωφεληθεί από τη ρητή σύνδεσή της με τη θεωρία του Bernstein για τον παιδαγωγικό λόγο.21  

                                                
21 Πρόκειται μάλλον για μια αρχή ρύθμισης και κυκλοφορίας άλλων λόγων, παρά για λόγο καθαυτό (Bernstein, 2000). Ο ίδιος 
δεν έχει περιεχόμενο, ωστόσο αποτελεί μέσον της αναπλαισίωσης της γνώσης και ανασυγκρότησης των κοινωνικών 
πρακτικών. Συγκροτείται από κάποιo φορέα αναπλαισίωσης (π.χ. πανεπιστημιακό τμήμα ή προγράμματα εργασίας για την 
προώθηση πολιτικών (π.χ. Tuning που θα δούμε στη συνέχεια), ο οποίος επιλέγει και επανατοποθετεί στο πεδίο της μετάδοσης 
της γνώσης στοιχεία του λόγου με καταβολές στο ακαδημαϊκό πεδίο της παραγωγής της γνώσης. Με αυτόν το τρόπο ο φορέας 
επιλεκτικά φιλτράρει τον ακαδημαϊκό λόγο για ιδέες και μεθόδους κατάλληλες να υποστηρίξουν τους σκοπούς του. Επίσης, 
μπορεί να ενσωματώνει στον παιδαγωγικό λόγο στοιχεία της καθημερινής ζωής που τον ενδιαφέρουν, και να δημιουργεί 
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Αυτό που προτείνουμε δεν είναι κάτι νέο. Πολλοί ερευνητές της εκπαίδευσης ρητά ή άρρητα 

έχουν εργαστεί για χρόνια με αναφορά στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο. Επιπλέον, ο Bernstein σχετικά με την 

έννοια του  παιδαγωγικού λόγου αναφέρει ότι  χρωστάει πολλά στον Foucault και την έννοια του λόγου 

(1990:134, 2000: 205, Diaz, 2001, Kanes et al., 2010, Evans et al., 2011, Gamble & Hoadley, 2011). Ο 

Diaz (2001) γράφοντας για το «Υποκείμενο, την εξουσία και τον Παιδαγωγικό Λόγο» αναλύει 

συστηματικά και τεκμηριώνει τη σχέση του λόγου με τον παιδαγωγικό λόγo, ωστόσο δεν παραλείπει να 

αναφέρει ότι ο Bernstein τόνισε και τις διαφορές της οπτικής του σε σχέση με την οπτική του Foucault. 

Συγκεκριμένα ο Diaz (2001: 96) γράφει: «Ενώ ο Bernstein προσπάθησε να αντιμετωπίσει ολιστικά τα 

στοιχεία της ανάλυσής του, ο Foucault απέφυγε ολιστικούς και συστηματικούς τύπους ανάλυσης. Ενώ η 

θεωρητική συμβολή του Foucault αναπτύχθηκε με ιστορική (διαχρονική) οπτική, ο Bernstein προχώρησε 

μέσα από συγχρονική ανάλυση. Ο Foucault περιέγραφε πολλαπλούς μηχανισμούς εξουσίας, o Bernstein 

ενδιαφερόταν περισσότερο για τη σημειωτική γραμματική της εξουσίας και τις πολλαπλές πραγματώσεις 

στις κοινωνικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης, επικοινωνίας και αναπαραγωγής».   

Με δεδομένα τα παραπάνω, θεωρούμε ότι το εννοιολογικό πλαίσιο του Bernstein για την 

εκπαιδευτική γνώση και τις παιδαγωγικές πρακτικές είναι ικανό να υποστηρίξει ένα πρόγραμμα εργασίας 

που θα προωθήσει περαιτέρω τη μελέτη της γνώσης στο διακρατικό και εθνικό πλαίσιο συνάρθρωσης 

του λόγου της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής. Με άλλα λόγια, θεωρούμε ότι οι εθνικές και 

ιδρυματικές ανταποκρίσεις στις αλλαγές που προωθούνται από τις παγκόσμιες και τις ευρωπαϊκές 

πολιτικές χρειάζονται περισσότερο επεξεργασμένες έννοιες για την περιγραφή και την κατανόησή τους 

(Σολομών, 1997). Σαφώς, και το αντίθετο είναι επίσης αναγκαίο αφού το μπερσταϊνικό πλαίσιο μπορεί 

να ανατροφοδοτηθεί και να εμπλουτιστεί μέσα από τη φουκοϊκή προβληματική. Η σύνδεση αυτή 

καθιστά δυνατή την περιγραφή του πλαισίου της πολιτικής, επικεντρώνοντας στις διαδικασίες του 

μετασχηματισμού της πρωτογενούς γνώσης, της αναπλαισίωσης και της ανασύστασής της ως επίσημης 

παιδαγωγικής γνώσης.   

Η σκέψη μας σε αυτό το σημείο εκκινεί από το σύντομο κείμενο του Σολομών (1994α) 

«Πειθαρχία και γνώση: Εισαγωγικές σημειώσεις». Η θεωρητική τοποθέτησή του σε αυτό το κείμενο, η 

οποία έχει χαρακτηρίσει σημαντικά ολόκληρο το έργο του (Solomon, 1997, Μακρυνιώτη & Σολομών, 

1991, Solomon & Tsatsaroni, 2001), θεωρούμε ότι έχει θέσει τα θεμέλια στην ελληνική βιβλιογραφία για 

μια αναστοχαστική προσέγγιση του πεδίου της (εκπαιδευτικής) γνώσης, με βασικό χαρακτηριστικό την 

αποφυγή επιστημολογικών στεγανών, τόσο ανάμεσα σε συγγενείς επιστημονικούς κλάδους, π.χ. 

                                                                                                                                                                     
συγκεκριμένες αναπαραστάσεις για πεδία που τον αφορούν (ο κόσμος του σχολείου, το επάγγελμα του δασκάλου). Τέλος, ο 
φορέας αναπλαισίωσης ορίζει και τους κανόνες της αξιολόγησης των εκπαιδευομένων. 
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εκπαιδευτική πολιτική, κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, όσο και μεταξύ επιστημολογικών παραδόσεων, 

όπως του δομισμού και του μεταδομισμού (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010α).  

 Η πολύ σημαντική θέση που διατυπώνει εκεί ο Σολομών είναι ότι «Η δυάδα των εννοιών της 

πειθαρχίας και της γνώσης μπορεί ίσως να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός πρίσματος για τη θεώρηση 

των τρόπων ελέγχου, ρύθμισης και συγκρότησης υπο-κειμένων στις σύγχρονες κοινωνίες».22 Ενώ, 

σημασιολογικά αναγνωρίζει ότι «[η] πιο διαδεδομένη σημασία της λέξης πειθαρχία-discipline 

αναφέρεται γενικά στη διακυβέρνηση ατόμων και ομάδων ατόμων και άρα παραπέμπει άμεσα στην 

πολιτική και στην έννοια της εξουσίας, διαπερνάται όμως από την έννοια της γνώσης και της μάθησης» 

(Σολομών, 1994α: 7).  

  Η συμβολή του στη «συνομιλία» των θεωρητικών προσεγγίσεων του Bernstein και του Foucault 

στην ανάλυση του (παιδαγωγικού) λόγου και των πρακτικών μπορεί να θεωρηθεί πρωτοποριακή, τόσο 

για τα ελληνικά δεδομένα, όσο και ευρύτερα23, κατά τη δεκαετία του ’90. Η επίπονη και λεπτομερής 

εργασία του προκειμένου να αναδείξει τα αναλυτικά όρια, να συνδέσει οργανικά και τελικά να 

αξιοποιήσει στην έρευνα τα βασικά εννοιολογικά εργαλεία που προσέφεραν οι δυο αυτές θεωρητικές 

προσεγγίσεις είναι περισσότερο ευδιάκριτη στα γραπτά του24, συγκριτικά, για παράδειγμα, με την 

αντίστοιχη εκείνη την εποχή εκλεκτική, ωστόσο περισσότερο εργαλειακή, προσέγγιση (‘Toolbox’) των 

συγκεκριμένων θεωριών από τον Ball για την ανάλυση της πολιτικής (1993, 1994). Θεωρούμε ότι 

εύστοχα οι Rizvi και Lingard (2010: 12) αναφέρουν ότι παρόλο που ο Ball στις αναλύσεις του για την 

πολιτική φωτίζει τους πολύπλοκους τρόπους που η πολιτική διαμορφώνεται και παρουσιάζεται (Ball, 

2008b, 2010b), δεν προβληματοποιεί ζητήματα σχετικά με τη φύση/με το είδος της εξουσίας που 

προϋποθέτουν οι πολιτικές αυτές. Αντίθετα, ο Σολομών στο έργο του αναπλαισιώνει τις θεωρίες και 

έννοιες των δυο προσεγγίσεων με τρόπο ώστε να αναδεικνύεται πειστικότερα η διασύνδεση των 

σύγχρονων μορφών άσκησης εξουσίας με τη γνώση και την συγκρότηση των υποκειμένων (Σολομών, 

1992).  

Κρίσιμο στην επιχειρηματολογία που αναπτύσσει είναι το γεγονός ότι δέχεται την έννοια της 

πειθαρχίας ως τη διακυβέρνηση και την κοινωνική ρύθμιση των ατόμων, η οποία ιστορικά χαρακτηρίζει 

τις σύγχρονες μορφές άσκησης της εξουσίας σε αντιδιαστολή με μορφές άσκησης της εξουσίας που 

στηρίζονται στην απροκάλυπτη βία. Η γνώση σχετίζεται με την πειθαρχία μέσα από τις πειθαρχικές 

τεχνικές που εφαρμόζονται σε διάφορα κοινωνικά πλαίσια είτε για την επιβολή συλλογικών 

κανονικοτήτων (π.χ., τεχνικές άντλησης πληροφορίας), είτε για το μετασχηματισμό των ατόμων (τεχνικές 
                                                
22 Βλ. και Σολομών (1997), όπου το ενδιαφέρον για την συγκρότηση των κοινωνικών υποκειμένων αποδίδεται πρωταρχικά 
στον Durkheim. Βλ. επίσης Moore (2004: 119-146).  
23 Η θεωρητική προσέγγιση του Σολομών έχει πολλά κοινά σημεία με αυτή του Diaz (2001), ο οποίος,  ας σημειωθεί, κατά την 
εκπόνηση της διδακτορικής του διατριβής υπό την επίβλεψη του Bernstein στις αρχές της δεκαετίας του 1980, υπήρξε ο 
κύριος συνομιλητής του δασκάλου του στη μελέτη του έργου του Foucault  (Βλ. Σαρακινιώτη και Τσατσαρώνη, 2011).   
24 Βλ. ιδιαίτερα, Σολομών (1994α, 1994β) και Solomon (1997). 
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μετάγγισης της γνώσης). Στις δεύτερες συμπεριλαμβάνει την επιλογή, τη μετάδοση και την αξιολόγηση 

της θεμιτής/ επίσημης εκπαιδευτικής γνώσης. Παρά τη διάκριση που δέχεται στις τεχνικές ανάλογα με το 

ρόλο τους, δεν παραλείπει να αναφέρει ότι υπάρχουν και περιπτώσεις που και οι δυο μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στον ίδιο και τον αυτό μηχανισμό πειθάρχησης25. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο Σολομών (1994α) θέτει τρία πολύ κρίσιμα ζητήματα, τα οποία θεωρούμε ότι 

προβληματοποιούν την αλλαγή στις αρχές επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης στο 

πανεπιστήμιο, όπως αυτή καταγράφεται στον κυρίαρχο λόγο των πολιτικών για την εκπαίδευση.  

Το πρώτο στοιχείο που θέτει ως αναγκαίο είναι η αποσαφήνιση της σχέσης της πειθαρχίας με 

ορισμένες θεμελιώδεις έννοιες που διέπουν τους σύγχρονους τρόπους κοινωνικής και πολιτικής σκέψης 

και πρακτικής. Ανάμεσα σε αυτές, οι κρισιμότερες για την κατανόηση του λόγου των ικανοτήτων, όπως 

αυτός συγκροτείται και προωθείται σήμερα σε παγκόσμια κλίμακα, είναι η σχέση της πειθαρχίας με την 

πολιτική υπο-κειμενικοποίηση/ ρύθμιση/ υποταγή, η σχέση της πειθαρχίας με τη μεγέθυνση των 

σωματικών και πνευματικών δυνάμεων, με στόχο τη μέγιστη οικονομική απόδοση του ανθρώπινου 

κεφαλαίου και, τέλος, η σχέση της πειθαρχίας με τη μαθησιακή απόδοση/ επιτελεστικότητα (Ball, 

2008a)26. Για να το θέσουμε διαφορετικά, το πρώτο στοιχείο αναφέρεται στα νοήματα και τις πρακτικές 

της πειθαρχίας στον σύγχρονο κυρίαρχο λόγο για την (εκπαιδευτική) γνώση, όπως αυτός συναρθρώνεται 

στο χωροχρονικά διαφοροποιημένο και πολυεπίπεδο σύστημα της παγκόσμιας διακυβέρνησης (Fraser, 

2003, Dale, 2004).  

Το δεύτερο στοιχείο αναφέρεται στην ανάγκη αναζήτησης και εντοπισμού των χώρων/ θεσμών/ 

διαδικασιών (π.χ. σχολεία, φυλακές, χώροι εργασίας, πολιτικές διαδικασίες κ.λπ.), στους οποίους 

εκδηλώνονται και αναπαράγονται οι σχέσεις πειθαρχίας μέσα από την άρθρωση κανονιστικών λόγων. Το 

πεδίο των υπερεθνικών πολιτικών για την εκπαίδευση, και μάλιστα της Ευρωπαϊκής Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής (ΕΕΠ) (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004), αναγνωρίζεται ως ένας τέτοιος χώρος 

συνάρθρωσης  λόγων, ισχυρές πρακτικές και αποφάνσεις των οποίων είναι τα «Μαθησιακά 

Αποτελέσματα» και οι «Ικανότητες».   

Τέλος, με αναφορά στο τρίτο στοιχείο, υπό διερεύνηση θα πρέπει να τίθενται οι αλλαγές στη 

γνωστική βάση  των πειθαρχικών τεχνικών, αλλά και οι αλλαγές που αυτές προωθούν στις αρχές 

συγκρότησης και αναπαραγωγής των ίδιων των γνωστικών αντικειμένων και των προγραμμάτων 

σπουδών. Πρόκειται για τις αλλαγές στα σύνορα ανάμεσα στα διάφορα είδη γνώσης, επίσημη/ανεπίσημη, 

                                                
25 Για παράδειγμα, o Σολομών κατανοούσε πλήρως ότι το πιλοτικό πρόγραμμα της «Εσωτερικής αξιολόγησης» που υλοποίησε 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, υπό την επιστημονική καθοδήγησή του, ενείχε και τις δύο αυτές τεχνολογίες. Βλ. Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο (1999).   
26 Τα τρία αυτά επίπεδα σχέσεων παραπέμπουν αντίστοιχα στις πολιτικές τεχνολογίες: α) της διαχείρισης [Management], β) 
της αγοράς [Μarket] και γ) της επιτελεστικότητας [Performativity], όπως τις έχει αναπτύξει ο Ball (2008a).    



 
62 

ακαδημαϊκή/ τεχνική, συμβολική/ υλική-συγκεκριμένη, κλπ. και τη σημασία τους για τις ταυτότητες 

(Bernstein, 2000, Young, 2008a).  

Με βάση αυτές τις τρεις διαστάσεις θα αναπτυχθεί στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου ο 

σύγχρονος λόγος των ικανοτήτων. Ειδικότερα, με αναφορά στο πεδίο της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα 

συζητηθεί ο ρόλος των ικανοτήτων ως μέσων διακυβέρνησης ατόμων και συλλογικοτήτων, όπως επίσης 

και ως πρακτικών αλλαγής γνωστικών δομών/ θεσμών. 

 

2.1.4. Διακυβέρνηση και Γνώση 

 
Οι εξελίξεις στο υπερεθνικό επίπεδο διαμόρφωσης και διάχυσης των πολιτικών έχουν εμπεδώσει 

πλέον την ιδέα και τις πρακτικές της εξ αποστάσεως διακυβέρνησης [governing from a distance]. Ο όρος 

που αποδίδει στα πολιτικά κείμενα (European Commission, 2001), αλλά και στη σχετική επιστημονική 

βιβλιογραφία (Dale, 2004, Haarh, 2004), το πλαίσιο άσκησης πολιτικής εξουσίας χωρίς κυβέρνηση 

[‘governing without Government’, ‘steering from a distance’, ‘coordinating’], είναι αυτός της δια-

κυβέρνησης [Governance]. Ειδικότερα, οι Nóvoa και Lawn (2002) εννοιολογούν τη δια-κυβέρνηση ως το 

πολυεπίπεδο σύστημα ιδιωτικών και δημόσιων φορέων και δρώντων, το οποίο, λειτουργώντας 

ταυτόχρονα στο διακρατικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, αντιμετωπίζει τα προβλήματα, πρώτον, της 

έλλειψης κεντρικής αρχής για τη διανομή της εξουσίας και, δεύτερον, της διασποράς των πόρων. Η 

διαμόρφωση και η διαχείριση/ εφαρμογή των πολιτικών αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ 

του πλήθους των συνομιλητών και των ενδιαφερόμενων μερών ανάμεσα και στο εσωτερικό των 

διάφορων επιπέδων της δια-κυβέρνησης. Ειδικότερα, οι πολιτικές «υπάρχουν» μέσα σε αυτά τα δίκτυα/ 

πλέγματα εξουσίας που αναπτύσσονται και εκτείνονται δια-κυβερνητικά, και ειδικότερα στις σχέσεις, για 

παράδειγμα, μεταξύ πολιτικών οργάνων με συγκεκριμένες αρμοδιότητες, διαδικασίες, προγράμματα, 

ομάδες ειδικών, τεχνοκράτες, ενώσεις, όπως για παράδειγμα Πανεπιστημίων, άλλοι οργανισμοί κ.α. Τα 

δίκτυα αυτά, καθώς διαπλέκονται όλο και περισσότερο με τις υφιστάμενες πολιτικές σχέσεις, 

δημιουργούν ένα μοναδικό πλαίσιο εξουσίας εντός της Ευρώπης, το οποίο διαπερνά τα όρια των κρατών, 

τις παλιές κυβερνητικές διακρίσεις/ διαιρέσεις και τις παραδόσεις στον τρόπο κυβερνητικής δράσης και 

διοίκησης (Nóvoa & Lawn, 2002).                               

 Ο Dale (2004), στα πλαίσια του συλλογικού τόμου με τίτλο ‘Παγκόσμια Κυβερνησιμότητα’27 

(Larnar & Walters, 2004), συζητά την Ανοιχτή Μέθοδο Συντονισμού (ΑΜΣ) (European Council, 2000), 

αξιοποιώντας σε πρώτο επίπεδο την έννοια της δια-κυβέρνησης, και την πλούσια, όπως τονίζει, σχετική 

βιβλιογραφία. Η ανάλυσή του όμως συνεχίζεται συνδέοντας τη δια-κυβέρνηση, ως πολιτική διαδικασία, 

                                                
27 Για την απόδoση της έννοιας Governmentality στα ελληνικά με τον όρο Κεβερνησιμότητα. Βλ. Howarth (2008: 110). 
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μέσο διανομής και διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας στο χώρο της πολιτικής επιρροής της Ε.Ε, με την 

κυβερνησιμότητα, ως την έννοια που αναφέρεται στις συνέπειες των πολλαπλών μορφών που μπορεί να 

πάρει η διακυβέρνηση (governing) για τη συγκρότηση των νοημάτων του λόγου των πολιτικών και για τη 

διαμόρφωση των συνειδήσεων σε ατομικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο (Lemke, 2001, όπως 

παρατίθεται στο Dale, 2004).  

 Η μετατόπιση που επιχειρεί ο Dale (2004) σε αυτή του την εργασία από την έννοια της δια-

κυβέρνησης στην έννοια της Κυβερνησιμότητας συμβάλλει στην ανάπτυξη του πεδίου της μελέτης των 

πολιτικών σε δυο σημεία, τα οποία τεκμηριώνουν σημαντικά και τη δική μας αντίστοιχη θεωρητική 

επιλογή. Το πρώτο στοιχείο αφορά στο γεγονός ότι η ανάπτυξη της έννοιας της δια-κυβέρνησης για τη 

μελέτη των σύγχρονων υπερεθνικών πλαισίων πολιτικής απάλλαξε σε ένα βαθμό την πολιτική ανάλυση 

από το «φετιχισμό του μεταπολεμικού σοσιαλδημοκρατικού κράτους» (Dale, 2004: 178), γεγονός που 

επέτρεψε την πλήρη ανάδειξη του θεωρητικού δυναμικού της έννοιας της κυβερνησιμότητας για την 

ανάλυση του πεδίου κατανομής της εξουσίας. Δεύτερον, η κίνηση αυτή απαντά θεωρητικά στο αίτημα 

που έχει διατυπωθεί και από άλλους μελετητές του χώρου (Ball, 1994, Dale & Robertson, 2002) για 

μετάβαση από την ανάλυση των πολλαπλών διαδικασιών πολιτικής που λαμβάνουν χώρα εντατικά σε 

πανευρωπαϊκό επίπεδο [policy as process], στην ανάλυση της πολιτικής ως λόγου [Policy as discourse]. 

Επιπλέον, όπως γράφουν οι McCarthy και Dimitriadis (2006: 208) για τη σημασία της έννοιας της 

κυβερνησιμότητας στην ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής: «Η έννοια της ‘κυβερνησιμότητας’, […] 

μας επιτρέπει να κάνουμε συνδέσεις μεταξύ των δημόσιων πολιτικών, της εκπαιδευτικής πρακτικής και 

της δουλειάς που επιτελούν τα δημοφιλή μέσα ενημέρωσης. Ενώ οι θεωρητικοί και οι επαγγελματίες της 

εκπαίδευσης έχουν την τάση να βλέπουν αυτές τις σφαίρες διακριτά, θεωρούμε ότι δεν μπορούν να 

αντιμετωπίζονται ξεχωριστά».     

  Η κυβερνησιμότητα [governmentality] ως έννοια δεν έχει αξιοποιηθεί ευρέως για την ανάλυση 

της ευρωπαϊκής πολιτικής, στοιχείο που εντοπίζει και ο Dale (2004). Μια μελέτη που συμβάλλει 

σημαντικά στην εννοιολογική αποσαφήνιση και τη λειτουργική αξιοποίηση/ εφαρμογή της πολύσημης 

αυτής έννοιας στο πεδίο ανάλυσης των διακρατικών πλεγμάτων/ δικτύων κατανομής της εξουσίας στον 

πολιτικό χώρο επιρροής της Ε.Ε., αναδεικνύει την ΑΜΣ ως μια μορφή «προηγμένης φιλελεύθερης 

διακυβέρνησης», δηλαδή «μιας μορφής κοινωνικού ελέγχου που αφενός παροτρύνει τα υποκείμενα και 

τούς δίνει νέες δυνατότητες και αφετέρου τα περιορίζει καθώς τα θέτει εντός ενός καθορισμένου και 

απολύτως πειθαρχημένου καθεστώτος [πρακτικής]» (Haarh 2004: 209)28. Τα ερωτήματα που 

καθοδήγησαν την ανάλυσή του Haarh αφορούν το «πώς» και το «τι» της διακυβέρνησης, παραπέμποντας 

ευθέως στην προσέγγιση του Dean (2006) για την εξουσία και τη ρύθμιση στις σύγχρονες κοινωνίες, από 

                                                
28  Με τους όρους του Bernstein (2000) τα στοιχεία του ρυθμιστικού λόγου διατυπώνονται ρητά. 
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την οποία και αντλεί τις βασικές εννοιολογικές κατηγορίες για τη μελέτη της ΕΕΠ και ειδικότερα της 

ΑΜΣ. 

  Η κυβερνησιμότητα είναι μια εξαιρετικά σύνθετη έννοια, η οποία, ενώ δίνει μεγάλες δυνατότητες 

ανάλυσης του λόγου, ειδικά στις σύγχρονες εξαιρετικά πολύπλοκες συνθήκες κατανομής της εξουσίας 

και οργάνωσης της γνώσης, ταυτόχρονα θέτει μεγάλα ζητήματα όσον αφορά στην αποσαφήνιση του 

περιεχομένου της και την αναλυτική της εφαρμογή για την κατανόηση του εμπειρικού πεδίου. Μέσα από 

αυτή, ο Foucault (1991) συλλαμβάνει με πιο πολιτικούς όρους τα νοήματα της βιο-εξουσίας, δηλαδή της 

έννοιας που ο ίδιος ορίζει ως «μια ολοένα αυξανόμενη ‘καθυπόταξη σωμάτων και …έλεγχο[ς] των 

πληθυσμών’ προς χάριν της επίτευξης μεγαλύτερης χρησιμότητας, αποτελεσματικότητας και 

παραγωγικότητας» (Howarth, 2008: 109). Η έννοια της βιο-εξουσίας (οι βιο-πολιτικές) αποτελεί το 

θεωρητικό κρίκο σύνδεσης των τριών τύπων εξουσίας, που ο Foucault ανέδειξε στις διαφορετικές φάσεις 

εξέλιξης του έργου του, δηλαδή της κυριαρχικής εξουσίας, της πειθαρχίας και της διακυβέρνησης 

[government]29 (Foucault, 1991: 102), επιτρέποντας τη συνύπαρξή τους - καμία δεν αντικαθιστά την 

άλλη-, ως θεμελιακών τύπων των σύγχρονων «τόπων εξουσίας» (Dean, 2006).  

 Ο Dale (2004: 180) διατυπώνει παρεμφερές επιχείρημα με αφετηρία όμως της σκέψης του τη 

σχέση του κράτους με την κυβερνησιμότητα σήμερα. Συγκεκριμένα αναφέρει: «[...] δεν υπάρχει σχέση 

μηδενικού αθροίσματος μεταξύ του κράτους και της κυβερνησιμότητας; το κράτος δεν ‘έχει εξαφανιστεί’ 

ή σιωπήσει […]; το αντίθετο». Και, αναφερόμενος στον Lemke συνεχίζει με τη θέση ότι «το κράτος όχι 

μόνο διατηρεί τις παραδοσιακές του λειτουργίες, αλλά αντίθετα αποκτά νέα καθήκοντα και λειτουργίες, 

[…] εκτός από τους μηχανισμούς άμεσης παρέμβασης, αναπτύσσει έμμεσες τεχνικές για την καθοδήγηση 

και τον έλεγχο των ατόμων χωρίς την ίδια στιγμή να είναι υπεύθυνο γι’ αυτούς» (Lemke, 2001, όπως 

παρατίθεται στο Dale, 2004: 180).  

Αναφορικά με τους τύπους εξουσίας και τα βασικά χαρακτηριστικά τους, ο Dean (2006: 18) 

γράφει: «Η κυριαρχική εξουσία αναδύεται ως μια θεωρία και πρακτική ρύθμισης κατά τη μοναρχία που 

αργότερα εκδημοκρατίστηκε μέσα από τα φιλελεύθερα και δημοκρατικά κράτη και τους θεσμούς τους. 

Οι χαρακτηριστικοί μηχανισμοί είναι τα συντάγματα, ο νόμος και το κοινοβούλιο». […] «Η πειθαρχία, 

από την άλλη έχει μια μακρόχρονη ιστορία, με προέλευση τις μοναστικές, στρατιωτικές και 

εκπαιδευτικές πρακτικές [...]. Αφορά την άσκηση της εξουσίας πάνω και μέσα από το άτομο, το σώμα, 

τις δυνατότητες και τις ικανότητές του και τα οργανωμένα σύνολα υποκειμένων (τάξεις, στρατοί κτλ). Η 

εξάπλωση και η εντατικοποίηση των πειθαρχικών καθεστώτων […] σχετίζονται σημαντικά με την 

                                                
29 H έννοια του government εδώ δεν αναφέρεται στην κυβέρνηση, ως θεσμικό όργανο άσκησης της πολιτικής εξουσίας, γι’ 
αυτό και την αποδίδουμε στα ελληνικά με τον όρο διακυβέρνηση που παραπέμπει στην ευρύτερη έννοια του governing. Το 
εννοιολογικό της περιεχόμενο περιγράφει τη σημασία που ο Foucault προσδιορίζει ως ‘conduct of conduct’ (διαχείριση και 
ρύθμιση της συμπεριφοράς), και η οποία περιλαμβάνει τόσο τη διακυβέρνηση του εαυτού όσο και τη διακυβέρνηση των 
άλλων (Gordon, 1991).  
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ανάπτυξη των γραφειοκρατικών και διοικητικών μηχανισμών του κράτους» (ό.π.). Τέλος, τα 

χαρακτηριστικά που αποδίδει ο Foucault στην έννοια της διακυβέρνησης συνοψίζονται στον παρακάτω 

ορισμό, όπως τον διατυπώνει ο Dean (2006: 11): «Διακυβέρνηση είναι κάθε λιγότερο ή περισσότερο 

υπολογισμένη και λογική δραστηριότητα που αναλαμβάνεται από ένα πολλαπλό σύστημα αρχών και 

φορέων εξουσίας, οι οποίοι εφαρμόζοντας ένα πλήθος ποικίλων τεχνικών και τύπων γνώσης με σκοπό τη 

διαμόρφωση συνθηκών καθοδήγησης, επενεργούν στις επιθυμίες, τις φιλοδοξίες, τα ενδιαφέροντα και τις 

πεποιθήσεις μας με οριστική προοπτική, ωστόσο με μετατοπίσεις όσον αφορά στους στόχους, και με ένα 

ευρύ φάσμα από σχετικά απρόβλεπτες συνέπειες, επιδράσεις και αποτελέσματα».  

Η κυβερνησιμότητα ως έννοια περιγράφει τις συνθήκες διατήρησης, αναδιαμόρφωσης και 

χρησιμοποίησης των τεχνικών, του σκεπτικού και των θεσμών, όπως συναντώνται στον κυριαρχικό και 

πειθαρχικό τύπο εξουσίας, στο πλαίσιο του  θεμελιακού στόχου της βελτιστοποίησης, για παράδειγμα 

των υλικών πόρων, της υγείας, της ευτυχίας, της ευημερίας, της αποδοτικότητας και της αξιοποίησης των 

διαθέσιμων δυνατοτήτων/ ικανοτήτων που θέτει η σύγχρονη διακυβέρνηση για τα άτομα και τους 

πληθυσμούς στους οποίους ανήκουν, ανεξάρτητα από επικράτειες και κοινωνικά συμβόλαια (Dean, 

2006, Howarth, 2008).  

Κομβικό στοιχείο για την κατασκευή/ κατανόηση του εννοιολογικού περιεχομένου της 

κυβερνησιμότητας και για την συστηματική εφαρμογή της στην ανάλυση της ευρωπαϊκής πολιτικής 

προώθησης των ικανοτήτων, είναι οι αρχές ανάλυσης της μορφής της διακυβέρνησης [the analytics of 

governing]. Πρόκειται για τον τρόπο που τα άτομα κυβερνούν και κυβερνώνται στα πλαίσια των 

κυρίαρχων καθεστώτων πρακτικής και αλήθειας, και για τις συνθήκες υπό τις οποίες τα καθεστώτα αυτά 

δημιουργούνται, λειτουργούν και μετασχηματίζονται, αφού «η εξουσία δεν είναι ένα παιχνίδι με 

μηδενικό αποτέλεσμα στα πλαίσια μιας a priori διανεμητικής δομής» (Dean, 2006: 29). Το στοιχείο αυτό 

υπογραμμίζει ότι «η έννοια της κυβερνησιμότητας εν τέλει αφορά στον τρόπο που σκεφτόμαστε σχετικά 

με τη διακυβέρνηση (government), τη σχέση της διακυβέρνησης με τη σκέψη, τη σκέψη ως συλλογική 

δραστηριότητα και τη συγκρότηση νοημάτων ως σωμάτων γνώσης, πεποίθησης και καθεστώτων 

αλήθειας» (Haahr, 2004: 212).  

Ο όρος «Καθεστώς Πρακτικής» είναι κομβικός για την αναλυτική εφαρμογή και την λειτουργική 

χρήση της έννοιας της κυβερνησιμότητας, διότι «αναφέρεται στις ιστορικά συγκροτημένες συναρθρώσεις 

μέσα από τις οποίες κάνουμε πράγματα, όπως θεραπεία, φροντίδα, ανακούφιση, τιμωρία, εκπαίδευση, 

κατάρτιση και συμβουλευτική» (Dean, 2006: 30). Η τοποθέτησή τους στο κέντρο της ανάλυσης επιτρέπει 

τη συστηματικότερη προσέγγιση της έννοιας του λόγου, και την ανακάλυψη των τύπων εξουσίας, 

γνώσης και αλήθειας που καθορίζουν τον τρόπο της λειτουργίας των ρηματικών και μη ρηματικών 

στοιχείων του (Howarth, 2008) σε σχέση με την προσδοκώμενη αλλαγή των μηχανισμών πειθάρχησης 

και τη διαμόρφωση  της σκέψης και της συνείδησης των υποκειμένων. 
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 Ένα καθεστώς πρακτικής αναγνωρίζεται κάθε φορά που εντοπίζεται ένα σχετικά σταθερό πεδίο 

συσχετισμού ορατοτήτων [visibilities], τεχνολογιών [techne], τύπων γνώσης και σκέψης [episteme] και 

ταυτοτήτων [identities] (Dean, 2006, Haahr, 2004). Με τον όρο της ορατότητας περιγράφονται οι 

συνθήκες εποπτείας ή/και επιτήρησης που ενυπάρχουν ως στοιχεία συγκρότησης, «περιφρούρησης» και 

διάχυσης ενός λόγου. Η ορατότητα αφορά τα στοιχεία που προβάλλονται και τα στοιχεία που 

αποσιωπώνται σε μια ιστορική συνθήκη προκειμένου συγκεκριμένα μορφώματα εξουσίας και γνώσης να 

καταστούν καθεστώτα αλήθειας του εκάστοτε κυρίαρχου λόγου. Ενδεικτικά, κάποια μέσα για τη 

διασφάλιση της ορατότητας στο μάκρο- και μίκρο-επίπεδο της διακυβέρνησης μπορεί να είναι 

διαγράμματα ροών, συγκριτικοί πίνακες, συστήματα περιοδικής παρακολούθησης διαδικασιών 

[Monitoring, Stocktaking Reports], συστήματα αντιστοίχισης, π.χ. το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης 

και Μεταφοράς Διδακτικών Μονάδων (ECTS), ατομικοί φάκελοι εργασιών φοιτητών [portfolios] κλπ. Οι 

τεχνολογίες από την άλλη αφορούν τα τεχνικά μέσα και τις μεθοδολογίες που αναπτύσσονται και 

χρησιμοποιούνται για την προώθηση των πρακτικών διακυβέρνησης. Ως τεχνολογίες λειτουργούν για 

παράδειγμα στα πλαίσια των ΕΕΠ τα διάφορα επιχειρησιακά σχέδια δράσης και προγράμματα, οι 

μηχανισμοί στήριξης, η ορολογία, τα πρωτόκολλα διαβούλευσης και οι δράσεις για την ανταλλαγή 

καλών πρακτικών (Dean, 2006).  

Η τρίτη διάσταση εστιάζεται στους τύπους γνώσης που προϋποθέτει και προωθεί περαιτέρω ένας 

λόγος μέσα από τα καθεστώτα πρακτικής και αλήθειας που αναπτύσσει. Ειδικότερα, πρόκειται για τα 

περιεχόμενα και τους πόρους γνώσης που λειτουργώντας ως οργανωμένα προγράμματα «καθοδήγησης» 

της σκέψης και της συνείδησης των συλλογικών και ατομικών υποκειμένων προωθούν τη ρύθμιση, την 

αλλαγή και τη βελτιστοποίηση, πάντα στο όνομα των κεντρικών προταγμάτων του λόγου. Η τελευταία 

διάσταση των καθεστώτων πρακτικής αφορά τα πρότυπα ταυτότητας που προβάλλουν και διαχέουν, 

επιτρέποντας τη διακυβερνητική λειτουργία των φορέων εξουσίας και υποστηρίζοντας την περαιτέρω 

ισχυροποίηση του λόγου. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για την κατανόηση και την αναλυτική 

αξιοποίηση της έννοιας των ταυτοτήτων για την ανάλυση των καθεστώτων πρακτικής που πρέπει να 

τονιστεί είναι ότι αυτές δεν προσδιορίζουν υποκειμενικότητες, αλλά προσφέρουν πρότυπα αρχών, 

συμπεριφοράς και δράσης, η υποκειμενικοποίηση των οποίων εξαρτάται από τους φορείς και τα άτομα 

(Dean, 2006). Το στοιχείο αυτό παραπέμπει στον πυρήνα της θεωρίας του λόγου και της 

κυβερνησιμότητας, όπου «η ελευθερία του υποκειμένου είναι προϋπόθεση της υποκειμενικοποίησης, ενώ 

η υποκειμενικοποίηση αποτελεί προϋπόθεση της ελευθερίας. […] [Η] κατασκευή της υποκειμενικότητας 

και η κυριαρχία [ως συστήματα εξουσίας και γνώσης] επιστρώνονται το ένα πάνω στο άλλο» (Haarh, 

2004: 215, Howarth, 2008). Την ίδια στιγμή μια τέτοια προσέγγιση συνδέει τις έννοιες της ταυτότητας 

και της υποκειμενικότητας, όπως τις συναντάμε στις δομιστικές και μεταδομιστικές θεωρίες.   
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Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή, χρειάζεται να επισημάνουμε ότι, όπως σημειώνει ο Dean 

(2006: 33), «οι τέσσερις διαστάσεις προϋποθέτουν η μια την άλλη, χωρίς ωστόσο να εξομοιώνονται 

μεταξύ τους. […] Ο μετασχηματισμός των καθεστώτων πρακτικής λαμβάνει χώρα σε έναν από τους 

άξονες ή σε όλους ταυτόχρονα, ωστόσο ο μετασχηματισμός σε έναν άξονα μπορεί να συνεπάγεται 

αλλαγές και στους υπόλοιπους». Επίσης, χρειάζεται να επισημάνουμε ότι τα πρότυπα γνώσης και 

ταυτότητας αναλύονται με αναφορά στις αρχές ανάλυσης του παιδαγωγικού λόγου του Bernstein, όπως 

αποτυπώνονται στο θεωρητικό μοντέλο ανάλυσης της μελέτης (Βλ. Ενότητα 2.2.3 στο παρόν κεφάλαιο) 

και στις θέσεις αλλαγής προτύπων ταυτότητας (Βλ. Κεφάλαιο 3). Το σημείο αυτό σύνδεσης αποτελεί 

κρίσιμη συνθήκη για τον λειτουργικό προσδιορισμό των δυο θεωριών του λόγου και την αξιοποίησή τους 

στο επίπεδο της ανάλυσης με σκοπό την κατανόηση του πεδίου των πολιτικών και των εκπαιδευτικών 

πρακτικών.  

Επιστρέφοντας στο πεδίο των ευρωπαϊκών πολιτικών και μέσα από τη θεωρητική ματιά της 

κυβερνησιμότητας, παρατηρούμε ότι ανάμεσα στο εξαιρετικά πολύπλοκο πλέγμα θεσμικών οργάνων, 

όρων, διαδικασιών κλπ. που συγκροτούν το πλαίσιο πολιτικής δια-κυβέρνησης [governance] της Ε.Ε., το 

διακύβευμα της (αυτό-) βελτιστοποίησης είναι το κομβικό στοιχείο γύρω από το οποίο αναπτύσσεται 

ολόκληρη η ρητορική της και αποτελεί τη δύναμη κινητοποίησης της ελεύθερης δράσης των ατόμων και 

των συλλογικοτήτων εντός του πλέγματος των πολύμορφων διακρατικών, εθνικών και τοπικών πλαισίων 

κατανομής της εξουσίας και ρύθμισης των συνειδήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιδέα του προσδιορισμού 

συγκεκριμένων Ικανοτήτων ως τα Μαθησιακά Αποτελέσματα μιας μαθησιακής διαδικασίας, η οποία έχει 

κυριαρχήσει στον υπερεθνικό λόγο για την εκπαίδευση, φέρει δυο πολύ βασικά χαρακτηριστικά, κρίσιμα 

για την κατανόηση και την ανάλυση των σχέσεων της εξουσίας και της γνώσης στο λόγο των ΕΕΠ. 

Αφενός, αναγνωρίζεται ως μία προνομιακή (για τούτο, πρότυπη) μορφή διακυβερνητικής πρακτικής για 

«μια ‘μικρο-φυσική’ του σώματος, στην οποία στόχος της εξουσίας είναι να εκπαιδεύσει και να 

πειθαρχήσει τα ανθρώπινα σώματα με τρόπους που συμβάλλουν στην επέκταση της οργάνωσής τους και 

στη μεγαλύτερη παραγωγικότητά τους». (Howarth, 2008: 110). Αφετέρου, η εξουσία, η γνώση και η 

σκέψη σε αυτή την περίπτωση συνδέονται άρρηκτα σε ένα καθεστώς πρακτικής και αλήθειας για τις 

αρχές της επιλογής, της μετάδοσης και της αξιολόγησης της εκπαιδευτικής γνώσης, δηλαδή για τις αρχές 

του Παιδαγωγικού Λόγου (Bernstein, 1990, 2000, Σολομών, 1994β).  

Στην ενότητα που ακολουθεί αναπτύσσεται λεπτομερώς η συμβολή του Bernstein στη θεωρητική 

θεμελίωση της παρούσας έρευνας.  
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2.2. Γνώση και Ταυτότητες στη θεωρία του Basil Bernstein  

2.2.1. Γνώση και Ταυτότητες: Ένα πλαίσιο ανάλυσης των αλλαγών στα Προγράμματα 
σπουδών    

 
 Όπως επισημαίνει ο Young (2008a), μία από τις ειρωνείες, αλλά και βαθιές ανησυχίες σχετικά με 

τη λεγόμενη κοινωνία της γνώσης είναι το έλλειμμα στον επίσημο λόγο της εκπαιδευτικής πολιτικής για 

αυτά που ο ίδιος αποκαλεί μεγάλα ερωτήματα, δηλαδή τα ερωτήματα που αφορούν τις έννοιες, τις 

θεωρίες και τα εν γένει κριτήρια επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης στα σύγχρονα 

προγράμματα σπουδών. Για την αντιμετώπιση των ζητημάτων της εκπαιδευτικής γνώσης στην τρέχουσα 

κοινωνική-πολιτική συγκυρία υποστηρίζει ότι: «Η κοινωνιολογία της γνώσης μας παρέχει ένα σημαντικό 

σύνολο εργαλείων, τα οποία μας αποτρέπουν από το να βυθιζόμαστε στις λεπτομέρειες των 

συγκεκριμένων πολιτικών και μας υπενθυμίζουν ότι τα μεγάλα ερωτήματα σχετικά με την προαγωγή της 

ισότητας δεν είναι ανεξάρτητα από τη δομή της γνώσης και τις συνθήκες για την πρόσκτησή της…» 

(Young, 2008a:17).  

 Οι θέσεις αυτές εκφράζουν σαφώς και με συνέπεια το συνεχές ενδιαφέρον τόσο του Young όσο 

και του ίδιου του Bernstein, αλλά και άλλων μελετητών, οι οποίοι έχουν εργαστεί στο συγκεκριμένο 

παράδειγμα για τη διερεύνηση της γνώσης και των μετασχηματισμών της. Ειδικότερα, οι Young (2008a), 

Moore (2004) και Young & Muller (2007) αντλώντας από τη θεωρία του Bernstein επιχειρηματολογούν 

ότι η κοινωνιολογία της γνώσης δεν θα πρέπει να αναλώνεται στο να διατυπώνει «μια κοινωνική κριτική 

της γνώσης η μόνωση» αλλά χρειάζεται να αναγνωρίζει και να περιγράφει «τις συνθήκες για τη γνώση», 

είτε πρόκειται για την παραγωγή είτε πρόκειται για τη μετάδοση/ πρόσκτησή της. Όλοι στις μελέτες τους 

αναγνωρίζουν ότι «[η] συνθήκη κλειδί για την πρόσκτηση και την παραγωγή της γνώσης σύμφωνα με 

τον Bernstein ήταν η μόνωση [insulation]» (Young, 2006: 2,  βλ. επίσης Young, 2008b).  

 Μπορούμε να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε αλλαγές, και συγκεκριμένα τη μείωση στο 

βαθμό της μόνωσης σε διάφορα επίπεδα/πλαίσια της κατασκευής της γνώσης. Ο Young (2006) έχει 

επισημάνει κάποια πλαίσια μετασχηματισμού των αρχών παραγωγής και αναπαραγωγής της γνώσης. Ένα 

πολύ σημαντικό τέτοιο πλαίσιο μετασχηματισμού συγκροτεί σήμερα το πεδίο των πολιτικών καθώς 

συνδέει την εκπαιδευτική έρευνα με συγκεκριμένους κοινωνικούς και πολιτικούς σκοπούς. Η προοπτική 

της εφαρμογής της παραγόμενης γνώσης για την επίλυση συγκεκριμένων ζητημάτων μετακινεί τα 

κριτήρια και τις προτεραιότητες από ό,τι ήταν θεμιτό σε ένα σύστημα γνωστικών πειθαρχιών 

[disciplines] σε νέες μορφές κατασκευής της γνώσης.  

 Οι Young and Beck (2005) εφαρμόζουν το θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein για να κατανοήσουν 

την κρίση που αντιμετωπίζουν τα επαγγέλματα επιστημονικής εξειδίκευσης- την «επίθεση» στα 

επαγγέλματα, όπως τη χαρακτηρίζουν. Για παράδειγμα τα εκπαιδευτικά και τα ιατρικά επαγγέλματα 
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αντιμετωπίζουν την αυξανόμενη κρατική παρέμβαση και ρύθμιση, ενώ άλλες περιπτώσεις 

επαγγελμάτων, όπως τα νομικά, καλούνται να αντιμετωπίσουν τη διείσδυση της αγοράς. Η βασική 

θεωρητική ιδέα που καθοδηγεί την ανάλυσή τους αντλείται από τον Bernstein και αφορά στη θέση ότι τα 

χαρακτηριστικά της επαγγελματικής γνώσης και το είδος των ταυτοτήτων που αυτά προβάλλουν στα 

άτομα, προκύπτει από την σχέση που διαμορφώνεται σε κάθε ιστορική περίοδο μεταξύ των 

‘εσωστρεφών’ ακαδημαϊκών πειθαρχιών και της ‘εξωστρέφειας’ των αναγκών για πρακτική εφαρμογή 

και για διαχειριστικό έλεγχο της επαγγελματικής απόδοσης (Beck & Young, 2005). Η μετατόπιση των 

συνόρων που έχει συμβεί από τα μέσα και στο τέλος του 20ου αιώνα με προσανατολισμό στο πεδίο της 

πρακτικής γνώσης οδηγεί στην επιβολή ενός νέου τύπου ελέγχου των επαγγελμάτων, γεγονός που 

συνέβαλε στην ύπαρξη νέων επαγγελματικών πεδίων και νέων πειθαρχιών γνώσης (Beck & Young, 

2005, Young, 2006, Beck, 2009). Ειδικότερα, σύμφωνα με το Young (2006: 25) καταγράφεται «μια 

μετατόπιση από τη βάση γενικεύσιμων αρχών [generalizing principles] που συνδέονται με εξειδικευμένα 

επαγγέλματα σε διαδικαστικές αρχές [procedural principles], οι οποίες σχετίζονται με τους ρυθμιστικούς 

φορείς». Υποστηρίζει ότι υπάρχει μετατόπιση από ένα τύπο «επιστημολογικής» συνέπειας, η οποία 

ενδιαφέρεται για ορισμούς της αλήθειας και αντικειμενικότητα εντός των ακαδημαϊκών κοινοτήτων, σε 

ένα τύπο «διοικητικής» αποτελεσματικότητας, ο οποίος βασίζεται σε κριτήρια «γενικισμού», τα οποία 

είναι εφαρμόσιμα σε όλα τα επαγγέλματα και σε όλα τα πεδία έρευνας.  

 Για παράδειγμα βλέπουμε ότι δραστηριότητες όπως, η εκπαίδευση, η έρευνα και η εξειδικευμένη 

επαγγελματική εργασία, οι οποίες παραδοσιακά απολαμβάνουν σημαντικό βαθμό αυτονομίας σε σχέση 

με την παρέμβαση του κράτους, είτε λειτουργούν στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, «αυξανόμενα 

χρειάζεται να συμμορφωθούν με τους σκοπούς που ορίζονται από την κυβέρνηση ή άλλους ρυθμιστικούς 

φορείς» (Young, 2006: 26). Μάλιστα, ο Young επιχειρηματολογεί ότι ακόμα και όταν μιλάμε για 

ιδιωτικοποίηση στην εκπαίδευση, το δικαίωμα παρέμβασης παραμένει στην εξουσία του κράτους, γι’ 

αυτό και είναι η κρατική εξουσία που ευθυγραμμίζει την εκπαίδευση με τους κυβερνητικούς σκοπούς. 

Έτσι, η ιδιωτικοποίηση αποτελεί μόνο ένα μέρος «της ευρείας διαδικασίας αποδυνάμωσης των συνόρων 

μεταξύ αυτών που πρέπει και αυτών που δεν πρέπει να είναι ανοιχτά στην κυβερνητική παρέμβαση» 

(Young, 2006: 27). Με περισσότερο μπερσταϊνικούς όρους, οι αλλαγές αυτές συμβαίνουν στο ευρύτερο 

Πεδίο της Αναπλαισίωσης και βασικά αφορούν τη μετακίνηση στην αρχή της ρύθμισης της θεμιτής 

γνώσης από το Παιδαγωγικό Πεδίο της Αναπλαισίωσης [Pedagogic Recontexualizing Field (PRF)] στο 

Επίσημο Πεδίο της Αναπλαισίωσης [Official Recontexualizing Field (ORF)]30 (Bernstein, 1996, 2000). 

                                                
30 Ο Bernstein (1996: 48) γράφει για τις έννοιες αυτές: «Μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ του  Επίσημου Πεδίου της 
Αναπλαισίωσης  (ΕΠΑ), το οποίο δημιουργήθηκε και κυριαρχήθηκε από το κράτος και από τους επιλεγμένους φορείς του και 
τα υπουργεία, και το Παιδαγωγικό Πεδίο της Αναπλαισίωσης (ΠΠΑ). Το τελευταίο αποτελείται από τους παιδαγωγούς στα 
σχολεία και τα κολλέγια, και από τα τμήματα εκπαίδευσης, από εξειδικευμένα περιοδικά, από ιδιωτικά ιδρύματα έρευνας». 
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Το στοιχείο αυτό εντοπιζόταν αρχικά κυρίως στο πλαίσιο ρύθμιση της σχολικής γνώσης (Λάμιας & 

Τσατσαρώνη, 1998/1999), ωστόσο στις σημερινές συνθήκες αυξανόμενα καταγράφεται να συμβαίνει 

στην αναπλαισίωση της γνώσης των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών. «Όπως υποστηρίζει ο 

Young (2006), τέτοιες αλλαγές μετατρέπουν ιδρύματα όπως τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία 

κλπ. σε «υπηρεσίες παράδοσης», είτε ερευνητικών αποτελεσμάτων, πιστοποιημένων δασκάλων, 

εξετάσεων, υψηλών ποσοστών συμμετοχής, ή ότι άλλο οι κυβερνήσεις αναγνωρίζουν ως αναμενόμενο 

αποτελέσματα. Έτσι, κυρίαρχη προτεραιότητα γίνεται η επίτευξη των στόχων χωρίς να ενδιαφέρει το 

περιεχόμενο των στόχων ή οι τρόποι που επιτυγχάνονται» (Sarakinioti et al., 2008: 7).  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθούμε στο αναλυτικό πλαίσιο του Bernstein για την 

περιγραφή των αλλαγών στα πρότυπα οργάνωσης της γνώσης και των ταυτοτήτων. Διακρίνει τρείς 

τέτοιους τύπους. Ο πρώτος, οι μονάδες [singulars] (π.χ. παραδοσιακά αναγνωρισμένα αντικείμενα όπως η 

κοινωνιολογία, η ψυχολογία, τα μαθηματικά), προωθούν την εσωστρεφή συγκρότηση ταυτοτήτων 

(Bernstein, 2000). «Το κεντρικό χαρακτηριστικό των μονάδων […] είναι ο αυστηρά οριοθετημένος 

χαρακτήρας τους, ο οποίος δημιουργεί την πιθανότητα για μια ‘καθαρή’ ταυτότητα, η οποία ‘μετέχει του 

ιερού’[…]. Οι μονάδες […] δημιουργούν αυστηρές εσωτερικές δεσμεύσεις επικεντρωμένες στις αξίες 

εντός του ειδικού πεδίου των γνώσεων» (Beck & Young, 2005: 185).  

Το δεύτερο πρότυπο, οι γνωστικές περιοχές [regions] (π.χ. οι σπουδές στο Marketing, η 

νοσηλευτική, οι σπουδές στην εκπαιδευτική αξιολόγηση, οι σπουδές στην εκπαιδευτική πολιτική), 

παρόλο που δεν είναι νέες, αποκτούν μια διαφορετική σημασία τις τελευταίες δεκαετίες. Ο Bernstein 

(2000) υποστήριξε ότι η διάδοση της οργάνωσης του περιεχομένου σε νέες γνωστικές περιοχές είναι το 

στοιχείο που χαρακτηρίζει την παρούσα συγκυρία στην ανώτατη εκπαίδευση, αφού όλο και περισσότερα 

ιδρύματα, συχνότερα χαμηλότερου κύρους, προσφέρουν μαθήματα και προγράμματα σπουδών τέτοιου 

τύπου. (Bernstein, 2000, Beck & Young, 2005). «Αυτό που έχει μεγάλη σημασία στην περίπτωση των 

γνωστικών περιοχών είναι ότι αυξανόμενα εξαρτώνται από τις απαιτήσεις που θέτουν τα εξωτερικά 

πεδία πρακτικής με τα οποία συνδέονται  και ότι, ειδικά στις περιπτώσεις των ‘σύγχρονων’ γνωστικών 

περιοχών όπως οι σπουδές στις επιχειρήσεις, ο τουρισμός, η δημοσιογραφία, τα εμπορικά κριτήρια 

μπορεί να γίνουν αυξανόμενα κυρίαρχα όχι μόνο για τη διαμόρφωση του περιεχομένου, αλλά επίσης και 

για τον καθορισμό του βηματισμού και της κατεύθυνσης των αλλαγών» (Beck & Young, 2005: 189). Ο  

Bernstein (2000: 52) γράφει σχετικά: «Η δημιουργία περιοχών γνώσης [regionalisation] ως μια ρηματική 

διαδικασία απειλεί τις παιδαγωγικές κουλτούρες οι οποίες κυριαρχούνται από μονάδες [singulars] και 

θέτει ζητήματα νομιμότητας για κουλτούρες, όπως της δημοσιογραφίας, του χορού, του αθλητισμού, του 

τουρισμού, ως πανεπιστημιακά αντικείμενα σπουδών». Σε αυτό το πλαίσιο, όπως περιγράφουν οι Beck 
                                                                                                                                                                     
Και προσθέτει: «Αν το ΠΠΑ μπορεί να έχει επίδραση στο ΕΠΑ, τότε υπάρχει και στα δύο κάποια αυτονομία και αγώνας για 
την ρύθμιση του παιδαγωγικού λόγου και των πρακτικών του. Αλλά αν υπάρχει μόνο το ΕΠΑ, τότε δεν υπάρχει αυτονομία.    
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& Young (2005: 189): «Οι όροι που οι μονάδες συνεισφέρουν στις γνωστικές περιοχές διαμορφώνονται 

από εξωτερικές δυνάμεις· οι ίδιες οι μονάδες κατακερματίζονται εξαιρετικά· οι μονώσεις μεταξύ της 

ανώτατης εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων γίνονται ασθενέστερες· ‘καλοί’ διαχειριστές των 

ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης γίνονται όσοι μπορούν να εμπορεύονται τα εκπαιδευτικά τους 

‘προϊόντα’, να προσελκύουν ‘πελάτες’, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργοδοτών […]».   

Στη σχετική βιβλιογραφία αναπτύσσεται το επιχείρημα ότι οι μετατοπίσεις αυτού του είδους στο 

πεδίο της αναπλαισίωσης της γνώσης έχουν συνέπειες τόσο για τα ιδρύματα όσο και για τις ταυτότητες 

των υποκειμένων (Bernstein, 2000, Beck & Young, 2005, Beck, 1999, 2009, Sarakinioti et al., 2011). Η 

προοδευτική επικράτηση του μοντέλου των γνωστικών περιοχών και ο μετασχηματισμός των κριτηρίων 

αναπαραγωγής της γνώσης στην ανώτατη εκπαίδευση, όπως περιγράφτηκε παραπάνω, έχει ως 

αποτέλεσμα αφενός την ένταση της ανισότητας μεταξύ των ιδρυμάτων υψηλού και χαμηλού κύρους, 

αφετέρου δε να οδηγεί σταδιακά στην απώλεια της αυτονομίας και του κύρους ολόκληρης της ανώτατης 

εκπαίδευσης (Beck & Young, 2005). Όπως γράφει σχετικά ο Bernstein (2000: 52): «Η επικράτηση των 

γνωστικών περιοχών αναγκαστικά αποδυναμώνει τόσο την αυτονομία του λόγου όσο και την πολιτική 

βάση των μονάδων διευκολύνοντας έτσι αλλαγές στην οργανωτική δομή των ιδρυμάτων προς 

ισχυρότερο κεντρικό διοικητικό έλεγχο». Όπως θα συζητηθεί αναλυτικότερα στη συνέχεια, το γεγονός 

ότι τα στοιχεία της «εξωτερικής ρύθμισης» (Bernstein, 2000: 52) και της «μεταβλητότητας» του 

πλαισίου αναπαραγωγής της γνώσης καθορίζουν «τη φύση των γνωστικών περιοχών» (Bernstein, 2000: 

55) έχει εκτεταμένες επιπτώσεις για τις ταυτότητες των ατομικών και των συλλογικών υποκειμένων, 

κυρίως προσανατολίζοντάς τα προς την ιδέα της «ελαστικοποίησης  του εαυτού» (Beck and Young, 

2005: 189).  

Το τρίτο πρότυπο, ο γενικισμός [generic], χαρακτηρίζεται από «βασικές δεξιότητες», «δεξιότητες 

σκέψης», «εργασία σε ομάδες», «δεξιότητες μάθησης» κ.λπ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του 

τύπου οργάνωσης της γνώσης είναι ότι απαιτεί οι απόφοιτοι να έχουν εκπαιδευτεί στην έρευνα ή να 

μπορούν να επιλύουν προβλήματα. Πρόκειται για δεξιότητες απο-πλαισιωμένες από συγκεκριμένες 

παραδόσεις έρευνας, οι οποίες ως εργαλεία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε πρόβλημα ανάλογα 

με την περίπτωση. Σε αυτό τον τρίτο τύπο μπορούμε να δούμε καθαρά πώς τα όρια μεταξύ της 

«εσωστρέφειας» και της «εξωστρέφειας», όπως περιγράφονται παραπάνω από τον  Young, έχουν 

μετακινηθεί προς το δεύτερο (βλ. και Barnett, 2000a.). Τα κριτήρια που υιοθετεί ο γενικισμός δεν 

εξειδικεύονται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, πειθαρχίες και πεδία μελέτης, αλλά κάνουν επίκληση στις 

εφήμερες ανάγκες των καταναλωτών και αντλούν νομιμοποίηση από τις αρχές της αγοράς. Ωστόσο, 

όπως τονίζει ο Young (2006) στην πράξη οι διαδικασίες του γενικισμού τείνουν να δημιουργούνται και 

να καθορίζονται από τις κυβερνήσεις και τους φορείς της εξουσίας. 
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Σύμφωνα με τον Bernstein, στην περίπτωση των μονάδων τα προγράμματα λειτουργούν με 

καθαρά προσδιορισμένες πειθαρχίες (γνωστικές εξειδικεύεις). Οι αυστηρές μονώσεις μεταξύ πειθαρχιών 

και πεδίων γνώσης αποτελούν τη βάση της κοινωνικής συνοχής. Εσωτερικά, μπορούμε να διακρίνουμε 

μεταξύ της θέσης που συγκροτείται από την οργάνωση της γνώσης σε μονάδες και της θέσης που 

συγκροτείται από προσανατολισμούς προς επαγγελματικά πεδία γνώσης και δράσης, με τυπική 

περίπτωση το εξειδικευμένο επαγγελματικό πεδίο του σχολείου. Από την άλλη πλευρά, ο Bernstein 

ορίζει την ταυτότητα που συγκρoτείται από την αγορά ως εκείνη που διαμορφώνεται από τον 

προσανατολισμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων προκειμένου να παράγουν προϊόντα με ανταλλακτική 

αξία στην αγορά. Γράφει σχετικά: «Η επικέντρωση είναι βραχυπρόθεσμη και όχι μακροπρόθεσμη, στα 

εξωτερικά πλαίσια και όχι στα εσωτερικά νοήματα, για την εξερεύνηση των τεχνικών εφαρμογών και όχι 

την εξερεύνηση της γνώσης […]» (Bernstein, 2000: 169-170). Ο Bernstein διακρίνει αυτές τις 

ταυτότητες από τη θεραπευτική. Η θεραπευτική θέση συγκροτείται μέσα από μια συγχωνευμένη τροπή 

της γνώσης και μια συμμετοχική και συνεργατική τροπή κοινωνικών σχέσεων (Bernstein, 2000, Moore, 

2001). Λόγω του συνεργατικού και διεπιστημονικού προσανατολισμού και της μαθησιοκεντρικής 

προσέγγισης, αυτή η θέση κοστίζει και δύσκολα χρηματοδοτείται στην παρούσα συγκυρία. Η κρίσιμη 

διάκριση μεταξύ των θεραπευτικών και των θέσεων της αγοράς σε σχέση με τις διαδικασίες της 

οργάνωσης προγραμμάτων είναι το αν η επιλογή του περιεχομένου καθορίζεται από κριτήρια που 

προκύπτουν από τη γνωστική βάση των επιστημονικών περιοχών ή από τις συνθήκες και τις απαιτήσεις 

της αγοράς εργασίας (Moore, 2001).  

Προσπαθώντας να αποδώσουμε την κοινωνιολογική σημασία των αλλαγών αυτών στο μοντέλο 

του Bernstein για τις αλλαγές των προγραμμάτων λαμβάνουμε υπόψη μία από τις βασικότερες 

διαστάσεις/ αφετηρίες του έργου του, δηλαδή τον συμβολικό έλεγχο ο οποίος 

ρυθμίζεται/πραγματοποιείται από τον παιδαγωγικό μηχανισμό για τη μετάδοση και την πρόσκτηση της 

γνώσης και των ικανοτήτων. Αυτό δημιουργεί μια γλώσσα κανόνων οι οποίοι αποκτώνται σιωπηρά, 

επιτρέποντας στους φοιτητές να αναγνωρίσουν και να πραγματώσουν τα θεμιτά ενδεχόμενα και να 

διακρίνουν τα ορθόδοξα από τα ανορθόδοξα κείμενα, χωρίς να γίνεται εμφανής η εξωτερική ρύθμιση. 

Πρόκειται για το παιδαγωγικό μηχανισμό, ο οποίος στη θεωρία ορίζεται ως εξής: «Ο παιδαγωγικός 

μηχανισμός είναι επί της ουσίας ένας μηχανισμός για την μετάφραση των σχέσεων εξουσίας σε λόγους 

του συμβολικού ελέγχου και για τη μετάφραση των λόγων του συμβολικού ελέγχου σε σχέσεις εξουσίας. 

Στο βαθμό που ο παιδαγωγικός μηχανισμός μεταφράζει τις σχέσεις εξουσίας σε λόγους του συμβολικού 

ελέγχου, οι σχέσεις εξουσίας μέσα στο λόγο ρυθμίζουν ή επιχειρούν να ρυθμίσουν «αυτό που μένει να 

σκεφτούμε» (Bernstein, 1990: 205).  
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2.2.2. Το Εννοιολογικό Πλαίσιο του Βasil Bernstein   

 
Προκειμένου να περιγράψουμε αλλαγές στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και 

συγκεκριμένα τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών -είτε πρόκειται για τη βασική επιστημονική 

συγκρότηση, είτε για την επιμόρφωση, είτε για την επαγγελματική ανάπτυξη και την περαιτέρω 

εξειδίκευσή τους- αναπτύξαμε και αξιοποιούμε ένα θεωρητικό μοντέλο το οποίο αντλεί έννοιες από την 

παλαιότερη αλλά και την τελευταία και πιο ολοκληρωμένη θεωρητική συμβολή του Bernstein στην 

κοινωνιολογία της γνώσης (Bernstein, 1971, 1990, 2000). Το κύριο επιχείρημα, το οποίο οφείλουμε στον 

Bernstein, είναι ότι ο τρόπος που η γνώση επιλέγεται, π.χ. για να συγκροτηθεί ένα πρόγραμμα για την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, είναι εξαιρετικής σημασίας στην προσπάθεια να κατανοήσουμε τον 

χαρακτήρα των μεταβολών που επισυμβαίνουν στο πεδίο της εκπαίδευσης και των επιπτώσεων που 

αυτές συνεπάγονται για τις πρακτικές και τις ταυτότητες των δασκάλων και των νηπιαγωγών 

(Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010).  

Το θεωρητικό μοντέλο που έχει αναπτυχθεί για τη μελέτη των μεταβολών στη γνωσιακή βάση 

των εκπαιδευτικών περιγράφει: 

- Τροπές31 περιεχομένου: Τι είδους γνώση επιλέγεται;  

- Παιδαγωγικές τροπές: Με ποιους τρόπους και με ποια παιδαγωγικά μέσα μεταδίδεται η 

γνώση; 

- Τροπές αξιολόγησης: Ποιος τύπος γνώσης καθίσταται/ θεωρείται ‘θεμιτός’, και σε ποια 

παιδαγωγικά πλαίσια δράσης; 

Καταστατική/ θεμελιακή έννοια στη θεωρία του Bernstein είναι η έννοια του συνόρου και  της 

διατήρησής του: 
Τα σύνορα είναι κοινωνικές συμβάσεις και πρακτικές που κρατάνε χωρισμένες στο χώρο και στον χρόνο τις 
κοινωνικές ομάδες, τις περιοχές γνώσης, τα στάδια των διαδικασιών. ΄Ένα σύνορο μπορεί να είναι ένας τοίχος, μια 
ρητή ή μια άρρητη απαγόρευση, ένα τελετουργικό, μια χρονική στιγμή, μια κοινωνική προκατάληψη…Τα σύνορα 
είναι πάνω απ’ όλα συμβολικά, ως τέτοια προσλαμβάνονται από το υποκείμενο και έτσι συντηρούνται και 
αναπαράγονται. (Σολομών, 1991: 25-26) 
 

 Συνεπώς, ανεξάρτητα από την υλικότητα ή μη του συνόρου, η λειτουργία του είναι συμβολική. Η 

ισχύς του συνόρου εγχαράσσεται στη συνείδηση του υποκειμένου, ρυθμίζοντας τη δράση και τη 

συμπεριφορά του. Τα σύνορα που οργανώνουν τη γνώση συγκροτούν διαφορετικούς παιδαγωγικούς 

κώδικες και προβάλλουν διαφορετικές μορφές συνείδησης και ταυτότητας.  

Δεύτερον, το εννοιολογικό ζεύγος της ταξινόμησης και περιχάραξης, γνωστό από το πρώιμη 

θεωρητική παραγωγή του Bernstein (1971), αξιοποιείται εδώ για την ανάπτυξη των τροπών του 
                                                
31 «Ο όρος ‘τροπή’ (modality) αναφέρεται στην ιδιαίτερη μορφή που ενδέχεται να λαμβάνουν (συνεπώς, τις διαφορετικές 
δυνατότητες που δημιουργούν) οι αρχές επικοινωνίας με τις οποίες ρυθμίζεται ένα δεδομένο επικοινωνικό πλαίσιο. Bernstein, 
1991, σελ. 213» (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010: 20). 
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περιεχομένου και της παιδαγωγικής, αντίστοιχα. Στο συνολικό και ολοκληρωμένο έργο του Bernstein οι 

έννοιες αυτές αποκτούν μεγαλύτερη λειτουργική σημασία καθώς εντάσσονται οργανικά στην έννοια του 

συνόρου, από την οποία και απορρέουν (Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010). «Για να το διατυπώσουμε 

διαφορετικά, το ζεύγος εννοιών ταξινόμηση/περιχάραξη σχετίζονται άμεσα με το ερώτημα του βαθμού 

διατήρησης των συνόρων, συνεπώς της ‘τοποθέτησης’ των υποκειμένων εντός του παιδαγωγικού λόγου 

και του ‘προσανατολισμού τους σε πόρους λόγου’ ως βάση για τη συγκρότηση του νοήματος» 

(Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010: 182). Πιο κάτω, θα παρουσιάσουμε αναλυτικότερα τις έννοιες 

αυτές, αλλά πρέπει να σημειώσουμε ότι «[μ]ε κοινωνιολογικούς όρους, αναφερόμαστε στις αρχές που 

ρυθμίζουν την κατανομή της εξουσίας και την άσκηση του κοινωνικού και συμβολικού ελέγχου» (ό.π.).  

Η ταξινόμηση προσδιορίζει την ισχύ των συνόρων μεταξύ διάφορων κατηγοριών, όπως 

περιεχομένων, δράσεων, δρώντων, λόγων και πρακτικών (Bernstein, 2000: 6). Όταν τα σύνορα είναι 

ισχυρά, οι κατηγορίες είναι καλά μονωμένες και μιλάμε για ισχυρή ταξινόμηση.  Αντίθετα, η χαλάρωση 

των συνόρων σημαίνει μείωση του βαθμού ταξινόμησης και συνεπάγεται κατηγορίες λιγότερο 

διαφοροποιημένες (Bernstein, 1991: 67). Το επιχείρημα που αναπτύσσει ο Bernstein σε σχέση με την 

ταξινόμηση είναι ότι αυτό που δίνει «υπόσταση» και διακριτή ταυτότητα σε κάθε κατηγορία δεν είναι το 

ίδιο το περιεχόμενό της, αλλά η σχέση, το διάστημα  και η διάκρισή της από τις υπόλοιπες παρεμφερείς 

κατηγορίες (Bernstein, 2000: 6). Έτσι, κάθε αλλαγή στο βαθμό μόνωσης των κατηγοριών, δηλαδή στην 

ταξινόμησή τους, συνεπάγεται αλλαγή του περιεχομένου των κατηγοριών άρα και αλλαγή των 

ταυτοτήτων που αυτές συγκροτούν (Bernstein, 2000: 6).      

 Ο Bernstein χρησιμοποιεί την έννοια της αυστηρής και ασθενούς περιχάραξης ως 

συμπληρωματική στην έννοια της ταξινόμησης προκειμένου να περιγράψει τις τροπές της παιδαγωγικής 

(Bernstein, 1971, 2000). Η περιχάραξη αναφέρεται στο βαθμό του ελέγχου που έχουν διδάσκοντες και 

διδασκόμενοι αναφορικά με το τι συνιστά θεμιτή γνώση εντός του παιδαγωγικού πλαισίου. Η έννοια 

περιγράφει τις σχέσεις των συμμετεχόντων εντός ενός πλαισίου παιδαγωγικής επικοινωνίας, πρωταρχικά 

τη σχέση του δασκάλου και του μαθητή, αναδεικνύοντας ερωτήματα σχετικά με τον βαθμό ελέγχου που 

κατέχει κάθε συμμετέχοντας στην επιλογή, την οργάνωση και το βηματισμό στη διάρκεια της 

παιδαγωγικής διαδικασίας, δηλαδή, κατά τη μετάδοση και την πρόσληψη των γνώσεων (Bernstein, 1991: 

68). Η ισχύς της περιχάραξης δείχνει το εύρος των επιλογών των εμπλεκόμενων σε κάθε παιδαγωγική 

σχέση και κατ΄ επέκταση σχετίζεται με, ή και καθορίζει, το βαθμό μόνωσης μεταξύ της εκπαιδευτικής 

και της καθημερινής ή αλλιώς εξω-εκπαιδευτικής γνώσης (Bernstein, 1991: 69). Η περιχάραξη αφορά 

την επιλογή, τη διαδοχή, το βηματισμό, και τα κριτήρια της μετάδοσης σε μια παιδαγωγική σχέση 

(Bernstein, 2000: 12-13).    

 Όπως προαναφέρθηκε, η τρίτη θεμελιακή έννοια για την ανάπτυξη του θεωρητικού μοντέλου 

είναι η έννοια του προσανατολισμού σε νοήματα. Βασικά η έννοια αυτή βοηθάει στην ανάδειξη του 
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ερωτήματος εάν μία συγκεκριμένη τροπή οργάνωσης του περιεχομένου της γνώσης εξυπηρετεί το σκοπό 

της μύησης ενός ατόμου ή μιας ομάδας διδασκομένων σε ένα σύστημα νοημάτων ή αντίθετα αν τους 

κατευθύνει σε νοήματα και σημασίες λειτουργικού χαρακτήρα, δηλαδή ιδέες που έχουν αξία σε 

συγκεκριμένα (και τοπικά) πλαίσια εφαρμογής και χρήσης (Moore, 2001, Beck & Young, 2005, 

Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010).  

 Στην πιο ολοκληρωμένη σύλληψη της θεωρίας, οι διακρίσεις αυτές σχετίζονται με μία βαθύτερη 

διάκριση που εισάγει ο Bernstein (1996, 1999a, 2000, βλ. σχετικά και Muller, 2001) μεταξύ 

διαφορετικών ειδών λόγου: τον κάθετο και τον οριζόντιο λόγο, οι οποίοι διαφέρουν ως προς τις αρχές 

που διέπουν την εσωτερική δόμησή τους, άρα και τις κοινωνικές σχέσεις και τις αντίστοιχες ταυτότητες. 

Είναι προφανές ότι και η διάκριση αυτή βρίσκεται σε άμεση εξάρτηση και αποκτά το νόημά της με 

αναφορά στην έννοια του συνόρου. Ειδικότερα, αυτό που είναι σημαντικό να τονιστεί εδώ, με τη 

συμβολή και του Bourdieu (1998), είναι ότι πρόκειται για δύο εντελώς διαφορετικά κοινωνικά πεδία στα 

οποία το τι συνιστά γνώση, ποιος έχει πρόσβαση σε αυτή, πώς παράγεται και αναπαράγεται η γνώση, 

ποιες αξίες πρυτανεύουν στο πεδίο, με άλλα λόγια η κοινωνική πρακτική διευθετείται με διαφορετικούς 

κανόνες, όρους και προϋποθέσεις. Για παράδειγμα, ανεξάρτητα από τις εσωτερικές τους 

διαφοροποιήσεις, τα είδη του κάθετου λόγου που διαμορφώνονται στο πεδίο της διανοητικής παραγωγής 

χαρακτηρίζονται από την τάση συστηματοποίησης στην οργάνωση της γνώσης. Αντίθετα, στον οριζόντιο 

λόγο βασική αξία είναι η χρηστική αξία της γνώσης. Με τους όρους του Bernstein (2000: 157), ο 

οριζόντιος λόγος απαρτίζεται από «κατακερματισμένες» γνώσεις, οι οποίες εξαρτώνται από 

συγκεκριμένα και τοπικά πλαίσια χρήσης, χαρακτηριστικά που ωστόσο δεν τις καθιστούν λιγότερο 

λειτουργικές για την κοινωνική πρακτική την οποία ρυθμίζουν και μέσω της οποίας αναπαράγονται.  

 Ο Bernstein (2000) χαρακτηρίζει ως εσωστρεφή προβολή τη δυνατότητα ορισμένων 

προγραμμάτων να μυούν τους διδασκόμενους σε συστήματα νοημάτων. Στον αντίθετο πόλο είναι τα 

προγράμματα εκείνα τα οποία  χαρακτηρίζονται από την τάση να  κατευθύνουν τους διδασκόμενους προς 

λειτουργικές σημασίες, γνώρισμα που ο Bernstein αποκαλεί εξωστρεφή προβολή.  Πρέπει να 

αντιληφθούμε αυτές τις δύο τάσεις όχι ως σταθερά και πάγια χαρακτηριστικά δύο διαφορετικών τύπων 

γνώσης, αλλά ως τάσεις των προγραμμάτων που ως απόρροια της ισχύος των συνόρων που εγκαθιδρύουν 

διευκολύνουν ή δυσκολεύουν, καθιστούν θεμιτές ή αθέμιτες συγκεκριμένες κινήσεις στο χώρο και στον 

χρόνο (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010). Συνεπώς, με τον όρο εσωστρεφή προβολή εννοούμε την 

κίνηση και τον προσανατολισμό που κατευθύνει τα υποκείμενα της γνώσης προς το εσωτερικό πεδίο της 

διανοητικής παραγωγής και τις αντίστοιχες αξίες, ενώ με τον όρο εξωστεφή προβολή εννοούμε την 

κατεύθυνση προς τις αξίες και αρχές οργάνωσης μορφών του οριζόντιου λόγου που αναπτύσσεται σε 

ποικίλα πεδία εκτός του παιδαγωγικού πεδίου της παραγωγής και αναπλαισίωσης των γνώσεων. 

Αντίστοιχα, το ζεύγος εννοιών εσωστρεφής και εξωστρεφής προβολή περιγράφει δύο διαμετρικά 
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αντίθετες διαδικασίες συγκρότησης παιδαγωγικών ταυτοτήτων. Σημειώνεται ότι για τον Bernstein η 

παιδαγωγική ταυτότητα είναι συνάρτηση και αποτέλεσμα της ένταξης της σταδιοδρομίας ενός 

διδασκόμενου (ή ομάδας διδασκομένων) σε μία συλλογική κοινωνική βάση. Η σταδιοδρομία του 

διδασκόμενου είναι σταδιοδρομία στη γνώση, στην ηθική τάξη πραγμάτων και στην τοποθέτησή του 

στον κοινωνικό χώρο, ενώ η συλλογική βάση της παρέχεται από τις αρχές της κοινωνικής τάξης 

πραγμάτων, η οποία σε μία δεδομένη κοινωνική συγκυρία ανατίθεται σε (ή καλύτερα αναλαμβάνει ως 

αποστολή του) ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα, με βάση την επίσημη, κρατική πολιτική μιας χώρας (Bernstein, 

2000: 66).      

 Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι οι έννοιες στις οποίες παραπέμπει το ζεύγος των εννοιών 

εσωστρεφής και εξωστρεφής προβολή δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένες στη θεωρία του Bernstein 

(Benrstein, 2000: 54-55) και ίσως πρέπει να τις θεωρήσουμε ως έννοιες χαμηλής εξειδίκευσης στο 

συνολικό εννοιολογικό του πλαίσιο, ωστόσο, όπως ήδη διαφάνηκε, το  περιεχόμενό τους προσδιορίζεται 

και γίνεται αντιληπτό από το ρόλο που τούς αποδίδεται στην κατασκευή των διάφορων ειδών 

ταυτοτήτων (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010). Στη σχετική βιβλιογραφία (Moore, 2001, Beck, 2002, 

Beck & Young, 2005, Clegg & Bradlay, 2006, Lapping, 2011) οι έννοιες χρησιμοποιούνται και 

λειτουργικά αποδεικνύονται σημαντικές για την ανάλυση του εμπειρικού πεδίου, ωστόσο 

προσδιορίζονται/ περιγράφονται κυρίως μέσα από τη γενεαλογία τους και τις θεωρητικές τους 

καταβολές, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί/ προσδιοριστεί πλήρως το εννοιολογικό τους περιεχόμενο. Σε 

κάθε περίπτωση, όπως και στον Bernstein, στη θεωρητική μας προσέγγιση οι έννοιες της εσωστρεφούς 

και της εξωστρεφούς προβολής αναφέρονται στους «μηχανισμούς του λόγου» μέσω των οποίων 

συγκροτούνται οι παιδαγωγικές ταυτότητες (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010, Sarakinioti et al., 2011). 

Κατά συνέπεια, αποτελούν μέρος των αναλυτικών εργαλείων μας για τη μελέτη των μεταβολών στις 

«παιδαγωγικές» ταυτότητες των εκπαιδευτικών.  

 Αξίζει στο σημείο αυτό να παρατηρήσουμε ότι οι όροι εσωστρεφής και εξωστρεφής προβολή 

είναι συνυφασμένοι με τις έννοιες του «ιερού» και του «ανίαρου/βέβηλου» του Durkheim (βλ. Bernstein, 

2000, Muller, 2001, Beck, 2002, Beck & Young, 2005, Sarakinioti, et al., 2008). Όπως γράφει ο 

Bernstein (1996: 169): «[o] Durkheim διέκρινε και αντιπαρέβαλε τα μη αυθαίρετα από τα αυθαίρετα 

νοήματα. Τα μη αυθαίρετα νοήματα αποτελούν χαρακτηριστικά του καθημερινού (βέβηλου) κόσμου, του 

οποίου οι αναπαραστάσεις βασίζονται στις αισθήσεις, αντίθετα, ο ιερός κόσμος χαρακτηρίζεται από 

αυθαίρετες εννοιολογικές σχέσεις, οι οποίες δεν συνεπάγονται αναγκαιότητα». Το ιερό παραπέμπει σε 

καταστάσεις όπου η εσωτερική αφοσίωση σε «καθαρές» ακαδημαϊκές κατηγορίες αποτελούν την κύρια 

αξία, ενώ το βέβηλο ταυτίζεται-εκπροσωπεί καθετί το εξωτερικό και εξαρτημένο από συγκεκριμένα 

πλαίσια, με κυριότερη την αγορά εργασίας (Beck & Young, 2005). Κατά συνέπεια, μπορούμε να 

θεωρήσουμε ότι το βέβηλο αφορά σύνολα λόγων και πρακτικών, τα οποία είναι πάντα ανταγωνιστικά 
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παρόντα έναντι των ακαδημαϊκών κατηγοριών στα διάφορα οργανωτικά και πολιτικά πεδία. Πιο 

συγκεκριμένα, το ‘βέβηλο’ φαίνεται να αφορά τα σύνολα των λόγων και των πρακτικών, τα οποία 

νοηματοδοτούνται μέσα από την ανταγωνιστική παρουσία και σχέση τους έναντι των κατηγοριών και 

αρχών του νεωτερικού ακαδημαϊκού/διανοητικού πεδίου, δηλαδή τις σχέσεις της εξουσίας και του 

ελέγχου που το καθιέρωσαν και το αναπαράγουν ως διακριτό πεδίο κοινωνικής δράσης στα πλαίσια 

θεσμών, με κυριότερο το Πανεπιστήμιο (Hall, 2003, Hamilton, 2003, Bourdieu, 2007). Ο Bernstein 

περιγράφει τη συνύπαρξη ‘ιερού’ και ‘βέβηλου’ ως ένα νόμισμα με δύο όψεις:  

 

Η ιερή όψη του διαχωρίζει [τις μορφές γνώσης/τα πεδία], νομιμοποιεί την ετερότητά τους και 
δημιουργεί αφοσιωμένες ταυτότητες, οι οποίες δεν έχουν άλλη αναφορά εκτός από την αναφορά 
στην αποστολή τους. Η βέβηλη όψη υποδεικνύει τους εξωτερικούς δεσμούς και τις εσωτερικές 
διαμάχες για την εξουσία (Benrstein, 2000: 54).   

 

Σύμφωνα με το παράθεμα, η ‘ιερή’ όψη δημιουργεί συνθήκες διάκρισης και διαφύλαξης της 

διαφορετικότητας του ακαδημαϊκού πεδίου καθώς και συγκρότηση προσηλωμένων ταυτοτήτων χωρίς 

αναφορές σε πεδία έξω από αυτό. Αντίθετα, η ‘βέβηλος’ όψη υποδεικνύει τα σημεία επαφής με τον 

εξωτερικό χώρο και την εσωτερική πάλη εξουσίας που αυτές δημιουργούν. Με άλλα λόγια, περιγράφεται 

ένα πεδίο εξουσίας και ελέγχου, όπου τα σύνορα μεταξύ του εσωτερικού (του πεδίου της διανοητικής 

παραγωγής και αναπαραγωγής) και του εξωτερικού πεδίου είναι υπό συνεχή διαπραγμάτευση 

(Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010). 

 Όπως σημειώνουν οι Young & Beck (2005), «οι επαγγελματικές γνώσεις αναδύθηκαν [στα σημεία 

της] έντασης ανάμεσα στον εσω-στρεφή προσανατολισμό (inwardsness) που χαρακτηρίζει τις 

ακαδημαϊκές γνωστικές περιοχές και τον εξω-στρεφή (outwardness) που προβάλλουν οι πρακτικές 

απαιτήσεις». Επιπλέον, ερμηνεύοντας τον Bernstein (2000), παρατηρούν ότι ενώ, ιστορικά, αυτή η 

ένταση οδήγησε στη δημιουργία τόσο των επαγγελματικών πεδίων, όσο και νέων επιστημονικών 

περιοχών, από τα μέσα και τα τέλη του 20ου αιώνα η ισορροπία μεταξύ εσωστρεφούς και εξωστρεφούς 

προσανατολισμού έχει μετατοπιστεί προς όφελος του δεύτερου και αυτό οδηγεί σε μία νέα μορφή 

ελέγχου των επαγγελματιών [New professionalism]» (Beck & Young, 2005, Beck, 1999, 2009). Η 

ανάλυση του  Beck (2009: 7) σχετικά με την αναδόμηση της επίσημης γνωστικής βάσης του 

επαγγέλματος των εκπαιδευτικών δείχνει ότι οι συνθήκες/απαιτήσεις στις οποίες καλούνται να 

ανταποκριθούν σήμερα τα στελέχη ενός ‘εκσυγχρονισμένου’ επαγγέλματος συνοψίζονται στα εξής: α) 

στη δια βίου μάθηση και τη συνεχή επιμόρφωση με σκοπό την διατήρηση ενός ευέλικτα εκπαιδεύσιμου 

δυναμικού, β) στην ανάπτυξη ικανοτήτων συμβατών με τους δείκτες της επαγγελματικής ποιότητας 

[‘professional standards’ (Beck, 2009: 7)], γ) στην αξιολόγηση ως προϋπόθεση της βελτίωσης της 
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επαγγελματικής τους θέσης και δ) στους συνεχείς ελέγχους της επιτελεστικότητας και της  

αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής απόδοσης.       

Οι απαιτήσεις αυτές υποδεικνύουν ότι οι παρατηρούμενες σήμερα αλλαγές στην ισχύ των 

ταξινομήσεων της γνώσης ενδέχεται να προβάλλουν περισσότερο εξαρτημένες και ασταθείς 

παιδαγωγικές και επαγγελματικές ταυτότητες. Ειδικότερα, είναι πιθανόν να προκαλούν μετατοπίσεις 

στον προσανατολισμό (Moore, 2001) από τα συστήματα νοημάτων που παραδειγματικά συγκροτούν οι 

«καθαρές» επιστήμες - με το νόημα που αποδόθηκε παραπάνω σε αυτόν τον προσδιορισμό – σε 

συγκεκριμένα νοήματα, εξαρτώμενα  από τοπικά και λειτουργικά πλαίσια χρήσης των γνώσεων 

(Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010, Sarakinioti et al., 2011). Με άλλους όρους, υποστηρίζουμε ότι οι 

μηχανισμοί του λόγου μέσω των οποίων οι σχέσεις εξουσίας ρυθμίζουν τα σύνορα μεταξύ του 

εσωτερικού (ακαδημαϊκό-διανοητικό πεδίο) και του εξωτερικού πεδίου (πεδίο πρακτικής- επάγγελμα, 

αγορά εργασίας) είναι η εσωστρεφής [introjection] και η εξωστρεφής προβολή [projection], αντίστοιχα.  

 

2.2.3. Το Θεωρητικό Μοντέλο Ανάλυσης των Παιδαγωγικών Πρακτικών  
 

              
 Όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, βασιζόμενοι στο εννοιολογικό πλαίσιο του 

Bernstein αναπτύξαμε ένα μοντέλο ανάλυσης εκπαιδευτικών πρακτικών στα πανεπιστημιακά 

προγράμματα σπουδών. Τα «σύνορα», ως καταστατική/θεμελιακή έννοια για τη διάκριση κατηγοριών 

και για τον προσδιορισμό του προσανατολισμού των νοημάτων αποτελούν το κριτήριο για τη 

συγκρότηση των αξόνων του μοντέλου περιγραφής και ανάλυσης των προγραμμάτων. Τα «σύνορα» ως 

διαρκείς αποκρυσταλλώσεις /πραγματώσεις των εκάστοτε συνθηκών εξουσίας και ελέγχου μεταξύ των 

διαφόρων πεδίων λόγου και πρακτικής στην προκειμένη θεωρητική απόπειρα μοντελοποίησης για την 

ανάλυση προγραμμάτων προσδιορίζονται από επιμέρους «πιο λειτουργικές» έννοιες αντλούμενες, όπως 

προαναφέρθηκε, από το παλαιότερη και πιο σύγχρονη θεωρητική παραγωγή του Bernstein. Επίσης, 

πρέπει να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι καταγράφεται σημαντική βιβλιογραφική παραγωγή, η 

οποία κατοχυρώνει την ιδέα και τεκμηριώνει την αξία της ανάπτυξης μοντέλων για την ανάλυση της 

γνώσης και των εκπαιδευτικών πρακτικών (Koulaidis & Tsatsaroni, 1996, Moore, 2001, Tsatsaroni et al., 

2003, Clegg & Ashworth, 2004,Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010). Τα μοντέλα αυτά τροφοδότησαν τη 

διαμόρφωση του παρόντος εργαλείου ανάλυσης μέσα από συνεχείς δοκιμές και αντιπαραβολές.   

 Η περιγραφή που ακολουθεί αποτελεί βελτιωμένη εκδοχή του μοντέλου που είχε αρχικά 

αναπτυχθεί για τη μελέτη προγραμμάτων σπουδών και στο οποίο συνδυάζονταν αλλά με διακριτό τρόπο 

τα τρία, κατά Bernstein, συστήματα μηνύματος: το περιεχόμενο (συνδυασμός ταξινόμησης και 

προβολών), η παιδαγωγική (συνδυασμός περιχάραξης και προβολών) και η αξιολόγηση (συνδυασμός 

περιχάραξης-κριτηρίων αξιολόγησης και προβολών) (Sarakinioti et al., 2008, Tsatsaroni & Sarakinioti, 
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2008). Η εκδοχή αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα της προσπάθειας για τρίτη «μετάφραση» του βασικού 

εννοιολογικού σχήματος των ταξινομήσεων, των περιχαράξεων και των προβολών, με τρόπο ώστε η 

εσωτερική (θεωρητική, επεξηγηματική) γλώσσα περιγραφής του μοντέλου να συνδεθεί όσο το δυνατό 

περισσότερο λειτουργικά με την εξωτερική (περιγραφική) «γλώσσα» απεικόνισης του υπό ανάλυση 

εμπειρικού πεδίου των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών. Όπως θα αναπτυχθεί στο κεφάλαιο της 

μεθοδολογίας, οι γλώσσες περιγραφής και η μετάφρασή τους αποτελούν, σύμφωνα με τη θεωρία του 

Bernstein (2000) και τους σχολιαστές του, καθοριστικά στοιχεία για τη βελτίωση της «ευαισθησίας» ενός 

μοντέλου ανάλυσης και ερμηνείας της εκπαιδευτικής (και όχι μόνο) πραγματικότητας (Moss, 2003, 

Brown, 2006, Singh, 2008, Dowling & Brown, 2010).   

Η παρούσα εκδοχή του μοντέλου καθιστά μεθοδολογικά ευκρινή τη θεωρητική σχέση, αφενός, 

των εννοιών της ταξινόμησης και της περιχάραξης ως ένα σύστημα ρύθμισης των σχέσεων εντός και 

μεταξύ των κατηγοριών και, αφετέρου, της παιδαγωγικής και της αξιολόγησης, ως ένα σύστημα ελέγχου 

επί της παιδαγωγικής επικοινωνίας. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν την παρούσα εκδοχή του μοντέλου 

αναλυτικά πιο «ευαίσθητη» απέναντι στο ιδιαιτέρως πολύπλοκο, όσον αφορά τις σχέσεις εξουσίας και 

ελέγχου, εμπειρικό πεδίο των προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.  

Έτσι, εξετάζοντας τους πιθανούς συνδυασμούς των ταξινομήσεων, των περιχαράξεων και των 

προβολών νοήματος, το συνεχές που, θεωρητικά, χαρακτηρίζει την οργάνωση της εκπαιδευτικής γνώσης 

μπορεί εδώ να διακριθεί σε οκτώ βασικές μορφές προγραμμάτων σπουδών, με τις δύο ακραίες θέσεις να 

καταλαμβάνονται από προγράμματα που οργανώνονται με αυστηρές ταξινομήσεις, αυστηρές 

περιχαράξεις και εσωστρεφή προβολή, και χαλαρές ταξινομήσεις, χαλαρές περιχαράξεις και εξωστρεφή 

προβολή, αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο, αφενός, αξιοποιείται η θέση του Bernstein ότι η θεωρία του 

είναι σε θέση να συλλάβει δύο αντιθετικούς μεταξύ τους τύπους προγραμμάτων που χαρακτηρίζονται 

από διακριτές ιδεολογίες και διαφορετικές βάσεις κοινωνικής οργάνωσης και συνοχής. Αφετέρου, δε, 

αποφεύγεται η δριμεία κριτική που έχει ασκηθεί στη θεωρία ότι καταλήγει σε διχοτομίες που οδηγούν τη 

σκέψη σε απλουστεύσεις και δυσχεραίνουν την προσπάθεια σύλληψης της πολυπλοκότητας, συνεπώς και 

της ερμηνείας της κοινωνικής πραγματικότητας32.   

                                                
32 Γι’ αυτό το θέμα, προφανώς απαντώντας στους κατά καιρούς επικριτές του Bernstein, η Ruqaiya Hasan (2004: 39) 
σημειώνει: «…οι επεξεργασμένοι και οι περιορισμένοι κώδικες δεν αντιπροσωπεύουν μονολιθικές κατηγορίες, οι οποίες 
επιβάλλουν μία αυστηρή διχοτόμηση. Οι κώδικες είναι γνωστοί από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ταξινόμησης και της 
περιχάραξης, και η θεωρία περιγράφει τις εκδοχές/ τύπους τους με αναφορά στο εάν η ταξινόμηση και η περιχάραξη είναι 
εσωτερικές ή εξωτερικές, καθώς και από τους βαθμούς ισχύος/αδυναμίας τους. Αφού η δύναμη [ισχύς] και αδυναμία είναι τα 
δύο άκρα ενός συνεχούς, θεωρητικά, η ποικιλία μπορεί να αποδώσει μία μεγάλη γκάμα τροπών [σημειωτικής] 
διαμεσολάβησης, ειδικότερα όταν εφαρμόζεται στην περιχάραξη, η οποία, η ίδια είναι ένα σύνολο πτυχών [στοιχείων] 
επικοινωνιακής πρακτικής, κάθε μία από τις οποίες μπορεί να ποικίλλει ανεξάρτητα από τις άλλες». Στην ίδια μελέτη η Hasan 
(2004) όχι μόνο υπογραμμίζει τη σημασία του προσανατολισμού σε νοήματα ή όπως αναφέρεται στον Bernstein (1990, 1991) 
του ‘προσανατολισμού κωδίκωσης’, ο οποίος ρυθμίζει τη διαδικασία παραγωγής νοήματος, αλλά και διασυνδέει και 
αντιστοιχεί, κατά κάποιον τρόπο,  τους όρους ‘εξαρτημένους’ και ‘ανεξάρτητους’ από το πλαίσιο νοηματικούς 
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   Πρέπει, επίσης, να τονιστεί εδώ ότι, ιδιαίτερα από τον ορίζοντα που δημιουργούν οι σημερινές 

συνθήκες των αέναων εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, παγκοσμίως, γίνεται περισσότερο κατανοητή 

πλέον η σημασία των νοητών αξόνων που δημιουργούν τον Πίνακα 2.1 που ακολουθεί. Ο κάθετος 

άξονας του μοντέλου αναπαριστά την πίεση για αλλαγή που ασκείται (από την κρατική εξουσία, υπερ-

εθνικές δυνάμεις ή από τις δυνάμεις της ελεύθερης αγοράς) για μετακίνηση από ένα πεδίο που 

διαμορφώνεται από αυστηρώς διακριτές κατηγορίες σε επίπεδα όπου τα σύνορα που διατηρούν χωριστά 

τις κατηγορίες τείνουν να θολώνουν (Moore, 2001, Sarakinioti et al., 2011).  

O οριζόντιος άξονας του μοντέλου αναπαριστά τις πιέσεις για μετακίνηση από τον 

προσανατολισμό της εσωστρεφούς σε αυτό της εξωστρεφούς προβολής (ό.π.). Οι πιέσεις αποτελούν 

έκφραση θεμελιωδών, κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών που τείνουν να επηρεάζουν τις σχέσεις μεταξύ 

του διανοητικού πεδίου, αφενός, και του πολιτικού πεδίου και του πεδίου της αγοράς αφετέρου. Με την 

έννοια αυτή, οι δύο αντιθετικοί τύποι προκύπτουν ως απόρροια των πιέσεων που εκάστοτε ασκούνται (α) 

για την ενίσχυση ή τη χαλάρωση των συνόρων μεταξύ κατηγοριών, οι τυπικές περιπτώσεις των οποίων 

είναι η κυριαρχία μορφών του κάθετου ή του οριζόντιου λόγου, αντίστοιχα, και (β) για την αλλαγή του 

προσανατολισμού σε νοήματα, με τυπικές περιπτώσεις την έμφαση είτε στη διδασκαλία μιας 

επιστημονικής έννοιας είτε την σιωπηρώς διαμεσολαβημένη εκμάθηση από τον αποδέκτη της 

συμπεριφοράς που θεωρείται αρμόζουσα σε μία συγκεκριμένη περίσταση, αντίστοιχα (Hasan, 2004).                

   Ακολουθεί ο Πίνακας 2.1 παρουσίασης του θεωρητικού μοντέλου ανάλυσης των παιδαγωγικών 

πρακτικών και η αναλυτική περιγραφή των επιμέρους οχτώ τύπων προγραμμάτων, όπως προκύπτουν από 

το συνδυασμό των  βαθμών ταξινόμησης και περιχάραξης με τα δυο είδη προβολών στα νοήματα λόγου. 

 
Πίνακας 2.1: Πρότυπα Εκπαιδευτικών Πρακτικών  
 

 Τύποι Εκπαιδευτικών Πρακτικών  
 

Σύνορα 
Ισχυρά (+)/ 
Ασθενή (-) 

 

Προσανατολισμός σε νοήματα33  
[Orientation to meaning] 

Εσωστρεφής προβολή (Εσ.Πρ.) 
[Introjection] 

Εξωστρεφής προβολή (Εξ.Πρ.) 
[Projection] 

Τ+ Π+ Μονοεπιστημονικός Ακαδημαϊκός 
τύπου 1 Επαγγελματικός 1 

Τ+ Π- Μονοεπιστημονικός Ακαδημαϊκός 
τύπου 2 Επαγγελματικός 2 

Τ- Π+ Διεπιστημονικός Ακαδημαϊκός Διαθεματικός Επαγγελματικός 
(Επαγγελματικός Νέου Τύπου 1) 

Τ- Π- Θεραπευτικός Ακαδημαϊκός Επαγγελματικός Νέου  
Τύπου 2 

                                                                                                                                                                     
προσανατολισμούς, που εμφανίζονται από το πρώιμο ακόμα έργο του Bernstein, με την βαθύτερη και ουσιαστικότερη 
διάκριση που εισάγεται στην ώριμη παραγωγή του, μεταξύ οριζόντιου και κάθετου λόγου (Bernstein, 1999a).    
33 Βαθμός διατήρησης των συνόρων μεταξύ κάθετου και οριζόντιου λόγου 
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Τα Μονοεπιστημονικά Ακαδημαϊκά προγράμματα τύπου 1 [Τ+Π+/Εσ.Πρ.] περιέχουν γνωστικά 

αντικείμενα καλά μονωμένα μεταξύ τους, τα οποία εμφανίζουν «αφοσίωση» στην άντληση πόρων 

γνώσης από «καθαρά» επιστημονικά πεδία παραγωγής της γνώσης. Οι γνωστικοί αυτοί πόροι 

αναπλαισιώνονται προκειμένου να μεταδοθούν σε από καθέδρας εκπαιδευτικό πλαίσιο με αυστηρές 

περιχαράξεις. 

Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Τύπου 1 [Τ+Π+/Εξ.Πρ.] συγκροτούνται από γνωστικά 

αντικείμενα στα οποία διατηρούνται αυστηρά σύνορα και μεταξύ και εντός των γνωστικών/ 

εκπαιδευτικών κατηγοριών, ωστόσο οι προς μετάδοση γνώσεις επιλέγονται και αναπλαισιώνονται με 

αναφορά και σε πεδία γνώσης έξω από τον τυπικό ακαδημαϊκό χώρο παραγωγής της γνώσης.  Παρόλα 

αυτά η διατήρηση των αυστηρών ταξινομήσεων και περιχαράξεων προσδίδει σε αυτό τον τύπο 

προγράμματος στοιχεία των παραδοσιακών ακαδημαϊκών προγραμμάτων. Στην εξέλιξή τους, τα 

προγράμματα αυτά καταξιώνονται στο χώρο του πανεπιστημίου ως ακαδημαϊκά αντικείμενα.  

Τα Μονοεπιστημονικά Ακαδημαϊκά προγράμματα Τύπου 2 [Τ+Π-/Εσ.Πρ.] διατηρούν τις 

αυστηρές ταξινομήσεις μεταξύ των γνωστικών κατηγοριών, έχοντας ως πεδίο αναφοράς την ακαδημαϊκή 

γνώση. Ωστόσο σε αυτές τις περιπτώσεις προγραμμάτων το παιδαγωγικό πλαίσιο γίνεται πιο χαλαρό 

κυρίως στο επίπεδο του βηματισμού και της διαδοχής, καθώς εισάγονται αποκλειστικά ή συνδυαστικά με 

την παραδοσιακή μετάδοση, διδακτικές μεθοδολογίες που εμπλέκουν ενεργότερα τους εκπαιδευόμενους 

στην εκπαιδευτική διαδικασία.        

Τα Επαγγελματικά Προγράμματα Τύπου 2 [Τ+Π-Εξ.Πρ.] συγκροτούνται από διακριτές γνωστικές 

κατηγορίες, οι οποίες επιλέγονται και αναπλαισιώνονται με αναφορά στο εξωτερικό ως προς το 

ακαδημαϊκό, κοινωνικό πεδίο της πρακτικής. Η ομοιότητα με το αντίστοιχο ακαδημαϊκό τύπο 

προγράμματος βρίσκεται στο γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις οι περιχαράξεις χαλαρώνουν και οι 

εκπαιδευόμενοι τοποθετούνται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δίνοντας το δικό τους 

ρυθμό στο βηματισμό και ενδεχομένως στη διαδοχή της γνώσης. Ωστόσο, το περιεχόμενο ελέγχεται 

σημαντικά από το διδάσκοντα μέσω της διατήρησης αυστηρών συνόρων μεταξύ των γνωστικών 

κατηγοριών. Ειδικότερα, σε αυτόν τον τύπο προγράμματος οι αυστηρές ταξινομήσεις φαίνεται να 

λειτουργούν με τρόπο ώστε η εξωτερική προβολή να χάνει κατά κάποιο τρόπο τη δυναμική της και 

ολόκληρο το πρόγραμμα να ‘επιστρέφει’ σε πιο ακαδημαϊκού τύπου χαρακτηριστικά οργάνωσης της 

γνώσης.         

Τα Διεπιστημονικά Ακαδημαϊκά προγράμματα [Τ-Π+/Εσ.Πρ.] αποτελούν την πρώτη ομάδα 

προγραμμάτων του μοντέλου με χαλαρές ταξινομήσεις μεταξύ των γνωστικών κατηγοριών. Σε αυτή την 

περίπτωση και παρά τη χαλάρωση των συνόρων στην επιλογή του περιεχομένου, τα προγράμματα 

διατηρούν τυπικά ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά μέσω του αυστηρού ελέγχου της παιδαγωγικής 
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επικοινωνίας από τους διδάσκοντες σε συνδυασμό με την προβολή των νοημάτων στο εσωτερικό του 

ακαδημαϊκού πεδίου. Εδώ τα γνωστικά αντικείμενα συγκροτούνται μέσα από το συνδυασμό, με νέους 

τρόπους, πόρων γνώσης αντλούμενων από διακεκριμένα, παραδοσιακά επιστημονικά πεδία, ωστόσο η 

εσωτερική προβολή των νοημάτων συμβάλλει στο να διατηρείται ισχυρός ο ακαδημαϊκός χαρακτήρας 

των συγκεκριμένων προγραμμάτων. Τα κριτήρια της επιλογής είναι η σύνθεση επιστημονικών γνώσεων 

και μεθοδολογιών από παραδοσιακά ακαδημαϊκά αντικείμενα σε νέα διεπιστημονικά σχήματα ικανά να 

απαντούν σε σύνθετα εκπαιδευτικά ερωτήματα και διεπιστημονικά ζητήματα.                       

Τα Διαθεματικά Επαγγελματικά προγράμματα ή Επαγγελματικά προγράμματα Νέου Τύπου 1 [Τ-

Π+/Εξ.Πρ.] εμφανίζουν χαλαρές ταξινομήσεις όπως και τα προγράμματα του προηγούμενου τύπου, 

ωστόσο η διαφοροποίηση μεταξύ τους είναι μεγάλη λόγω της εξωτερικής προβολής που λαμβάνει ο 

νοηματικός προσανατολισμός σε αυτή την περίπτωση. Τα γνωστικά αντικείμενα σε αυτόν τον τύπο 

προγράμματος συγκροτούνται μέσα από τη χαλάρωση των ταξινομητικών σχέσεων μεταξύ των 

γνωστικών κατηγοριών. Οι πόροι γνώσης που συνδυάζονται σε αυτή την περίπτωση μαθημάτων 

επιλέγονται με αναφορά αποκλειστικά στο πεδίο της επαγγελματικής  πρακτικής. Τα κριτήρια της 

επιλογής και του συνδυασμού των γνώσεων στηρίζονται ως επί το πλείστον είτε στην διαπραγμάτευση 

επαγγελματικών θεμάτων είτε στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων και την πρόταση εφαρμογής 

γνώσεων στην πράξη. Η αστάθεια του πλαισίου αυτού ελέγχει τη φύση της συγχώνευσης, οδηγώντας στη 

δημιουργία όλο και περισσότερων, νέων και ευέλικτων, γνωστικών περιοχών [Νew Regions/Generics].     

Τα προγράμματα που στο μοντέλο χαρακτηρίζονται ως Θεραπευτικά Ακαδημαϊκά [Τ-Π-/Εσ.Πρ.] 

διακρίνονται από τη χαλάρωση στις ταξινομητικές σχέσεις και στο παιδαγωγικό πλαίσιο της υλοποίησής 

τους. Ωστόσο, ο εσωστρεφής νοηματικός προσανατολισμός των προγραμμάτων του τύπου αυτού 

οριοθετεί το εκπαιδευτικό πλαίσιο και κατευθύνει τους φοιτητές στην άντληση των γνωστικών πόρων 

αποκλειστικά από το διανοητικό πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης με στόχο την κινητοποίηση των 

εσωτερικών  διεργασιών και της αναστοχατικής σκέψης των συμμετεχόντων.       

Τέλος, τα Επαγγελματικά προγράμματα νέου τύπου 2 [Τ-Π-/Εξ.Πρ.] μοιάζουν με τα προηγούμενα 

στις ταξινομητικές και παιδαγωγικές σχέσεις, όμως σε αυτή την περίπτωση ο νοηματικός 

προσανατολισμός έχει ως πλαίσια αναφοράς διάφορα πεδία κοινωνικής πρακτικής. Εδώ μπορούν να 

ενταχθούν μέχρι και πλήρως αποταξινομημένα προγράμματα, που όμως σπάνια συναντώνται σε 

πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. Σε αυτή την περίπτωση μπορούν να ενταχθούν σειρές 

μαθημάτων εργαστηριακού συνήθως τύπου ή μαθήματα που η περιγραφή τους να παραπέμπει σε 

χαλαρές περιχαράξεις, με χαλαρά σύνορα μεταξύ των επιμέρους γνωστικών κατηγοριών και σαφή 

αναφορά σε πεδία εφαρμογών και πρακτικής δράσης. 

 Στο Παράρτημα A.1 περιγράφονται λεπτομερέστερα οι αρχές οργάνωσης καθενός από τα οχτώ 

πρότυπα προγραμμάτων του θεωρητικού μοντέλου ανάλυσης της μελέτης.  Στο κεφάλαιο που ακολουθεί 
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αναπτύσσεται ένα ερμηνευτικό σχήμα για την περιγραφή των αλλαγών στα πρότυπα γνώσης και για την 

κατανόηση της σημασίας που έχουν για τις ταυτότητες ατόμων και συλλογικοτήτων.  
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3. Πρότυπα Ταυτότητας - Ένα Ερμηνευτικό Σχήμα  
 

 
Η ανάπτυξη ενός θεωρητικού σχήματος για τον προσδιορισμό των βασικών θέσεων κατασκευής 

ταυτοτήτων και την ερμηνεία των πραγματώσεών τους αποτέλεσε ζήτημα που παρουσιάστηκε 

εστιασμένα από τον Bernstein (1999b) στο κείμενό του «Επίσημη γνώση και Παιδαγωγικές Ταυτότητες» 

στο συλλογικό τόμο «Παιδαγωγική και η διαμόρφωση της συνείδησης» (Christie, 1999). Η βασική ιδέα 

του κειμένου αυτού συναντάται στην πρώτη έκδοση του έργου «Παιδαγωγική, συμβολικός έλεγχος και 

ταυτότητα» (Bernstein, 1996), ενώ το ίδιο το κείμενο συμπεριελήφθη αργότερα ως τέταρτο κεφάλαιο στη 

δεύτερη έκδοση (Bernstein, 2000), για να συμπληρώσει ερμηνευτικά, θα λέγαμε, την ανάλυση των αρχών 

συγκρότησης και λειτουργίας του πεδίου της αναπλαισίωσης και των συνεχών αλλαγών στη διαχείριση 

της γνώσης και στη ρύθμιση της συνείδησης και των ταυτοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκεί.      

Για τον Bernstein (2000: 66) «παιδαγωγική ταυτότητα είναι το αποτέλεσμα της ένταξης μιας 

(ατομικής) σταδιοδρομίας σε μια συλλογική βάση». Πρόκειται με άλλα λόγια για το αποτέλεσμα της 

παιδαγωγικής, δηλαδή της συνεχούς διαδικασίας μέσα από την οποία τα άτομα αποκτούν νέα ή 

αναπτύσσουν τα υπάρχοντα πρότυπα θεμιτής συμπεριφοράς, γνώσης και πρακτικής, είτε από επίσημα 

πιστοποιημένους (από το κράτος) και με την ανάλογη εξουσία φορείς κοινωνικών/εκπαιδευτικών 

πρακτικών, είτε μέσα από άτυπες μορφές παιδαγωγικής επικοινωνίας της καθημερινής ζωής και δράσης 

(Bernstein, 2000: 78). Τα συστήματα τυπικής εκπαίδευσης αποτελούν καταστατικά μέρη του πεδίου του 

συμβολικού ελέγχου, ενώ οι εκπαιδευτικοί των διαφόρων βαθμίδων τους, ανάλογα και με τη διαίρεση 

της εργασίας των επιμέρους φορέων του συμβολικού ελέγχου,34 διαμορφώνουν και αναπαράγουν τα 

θεμιτά πρότυπα σκέψης, κοινωνικών σχέσεων, συνείδησης, συναισθημάτων και επιθυμιών (Bernstein, 

2001b, Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010).     

Κρίσιμη επίσης στη συγκρότηση των ταυτοτήτων είναι η διαπραγμάτευση ανάμεσα στους φορείς 

του συμβολικού ελέγχου και τους φορείς και τις αξίες του πεδίου παραγωγής υλικών πόρων, η οποία 

είναι διαχρονικά μια κατάσταση σε εξέλιξη, που καθορίζει τις εκάστοτε αλλαγές στις θεμιτές ιεραρχίες 

και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι προβαλλόμενες ταυτότητες νομιμοποιούνται πολιτικά, 

κοινωνικά αλλά και στη συνείδηση του κάθε ατόμου. Σήμερα, τα στοιχεία που φαίνεται να αλλάζουν 

καθοριστικά τις ισορροπίες στο πεδίο του συμβολικού ελέγχου είναι η μεγάλη επιρροή των υπερεθνικών 

πολιτικών και η επίκληση της οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης. Κρίσιμη στις παρούσες 

συνθήκες είναι η συνάρθρωση ενός κυρίαρχου λόγου για την κατασκευή ταυτοτήτων, ο οποίος 

δημιουργεί τις συνθήκες για την επείγουσα ανατροπή της διαπραγμάτευσης υπέρ του λόγου της αγοράς 

                                                
34 Σημειώνουμε ότι στην κατηγοριοποίηση των φορέων συμβολικού ελέγχου ανάλογα με τη λειτουργία τους στο πεδίο του 
συμβολικού ελέγχου, οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται ως φορείς αναπαραγωγής και οι πανεπιστημιακοί καθηγητές ως 
φορείς διαμόρφωσης (Bernstein, 2001b).  
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(Τσάτσος, 2005). Τα προγράμματα σπουδών αποτελούν διαχρονικά μέρος του ευρύτερου πεδίου 

διαπραγμάτευσης των εκάστοτε αλλαγών (Bernstein, 2000). Τα ίδια τα προγράμματα αλλάζουν σήμερα 

με κριτήριο το αίτημα να ενσωματώσουν, να νομιμοποιήσουν και να προωθήσουν τις ευρύτερες 

πολιτισμικές, οικονομικές και τεχνολογικές συνθήκες, που ο κυρίαρχος λόγος των πολιτικών καθιστά 

αναγκαίες και ταυτόχρονα αναπόφευκτες για την ύπαρξη και την ευημερία των σύγχρονων δυτικού 

τύπου κοινωνιών.  

Η διαχείριση της αλλαγής στα προγράμματα, συνεπώς και στις ταυτότητες που προβάλλουν στο 

σύγχρονο άνθρωπο και μελλοντικό επαγγελματία, είναι ίσως το κρισιμότερο σημείο για την κατανόηση 

του πεδίου του συμβολικού ελέγχου, όπως αυτό διαμορφώνεται στις μέρες μας. Οι αρχές επιλογής και 

οργάνωσης της γνώσης είναι τα κριτήρια για τη διαχείριση της αλλαγής στα προγράμματα, ενώ την ίδια 

στιγμή η ρύθμιση των κοινωνικών σχέσεων που ο κάθε τύπος προγράμματος προωθεί αποτελεί το 

κριτήριο συγκρότησης των ταυτοτήτων. Ενδεικτική της σχέσης των ταυτοτήτων με τις εκάστοτε 

συνθήκες της κοινωνικής ρύθμισης είναι η περιγραφή που κάνει ο Bernstein (2001c) με αφορμή τη 

συζήτηση του είδους των ταυτοτήτων που προκύπτουν από το σύγχρονο διακύβευμα της 

εκπαιδευσιμότητας [trainability]. Σύμφωνα με την περιγραφή αυτή «οι ταυτότητες προκύπτουν κάθε 

φορά από συγκεκριμένες συνθήκες κοινωνικής ρύθμισης, μέσα από τις σχέσεις που συνάπτουν με άλλες 

ταυτότητες αμοιβαίας αναγνώρισης, υποστήριξης, νομιμοποίησης και τελικά μέσα από τη 

διαπραγμάτευση του εκάστοτε συλλογικού στόχου» (Bernstein, 2000: 59).  

 Η κρισιμότητα της σχέσης ανάμεσα στο πεδίο της παραγωγής και της αναπαραγωγής της γνώσης 

και της ταυτότητας έχει αναδειχθεί αρχικά από τον ίδιο τον Bernstein και στη συνέχεια από άλλους 

μελετητές του πεδίου της γνώσης (π.χ., Henkel, 2000, Moore, 2003). Έτσι, όπως επισημαίνει και αναλύει 

ο Moore (2003: 89), οι αλλαγές στο πρόγραμμα, εν προκειμένω προς «συγχωνευμένους» τύπους γνώσης 

(Bernstein, 1991), προς εξωστρεφείς νοηματοδοτήσεις των προβαλλόμενων ταυτοτήτων, έχει επιπτώσεις 

και στο είδος της κοινωνικής οργάνωσης που στηρίζει την ανάπτυξη του προγράμματος, και στις 

κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσονται και διατηρούν τις ταυτότητες αυτές σε κάθε περίπτωση.  

Σε αυτό το πλαίσιο ο Bernstein ανέπτυξε και περιέγραψε τέσσερις θέσεις αλλαγής των 

ταυτοτήτων (1999b, 2000). Η θεωρητική θέση που διατυπώνει σχετικά είναι ότι «οι τέσσερις θέσεις […] 

στην επίσημη αρένα αντιπροσωπεύουν, μέσα από τις διαφορετικές τους μεροληψίες [biases] και 

επικεντρώσεις [foci], διαφορετικές ηθικές, πολιτισμικές και οικονομικές προσεγγίσεις για τη ρύθμιση και 

τη διαχείριση της αλλαγής. Και αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις στη διαχείριση της αλλαγής 

αναμένεται να γίνουν οι βιωμένες εμπειρίες των διδασκομένων και των διδασκόντων, μέσα από τη 

διαμόρφωση των παιδαγωγικών τους ταυτοτήτων. […] Κάθε μεταρρύθμιση μπορεί να εκληφθεί ως το 

αποτέλεσμα της διαπάλης για την συγκρότηση και την θεσμική κατοχύρωση συγκεκριμένων 

παιδαγωγικών ταυτοτήτων» (Bernstein, 2000: 66). Καθεμία από τις τέσσερις θέσεις για τη διαχείριση της 
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«σύγχρονης παιδαγωγικής αρένας» έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά όσον αφορά τους πόρους γνώσης 

που χρησιμοποιεί και το είδος του συμβολικού ελέγχου που προϋποθέτει. Τα στοιχεία αυτά 

κατοχυρώνονται στα προβαλλόμενα νοήματα και στις πραγματώσεις αντίστοιχων παιδαγωγικών 

ταυτοτήτων.   

Η πρώτη θέση κατασκευής ταυτοτήτων χαρακτηρίζεται αναδρομική [retrospective] και 

ουσιαστικά πρόκειται για μια θέση συντήρησης στοιχείων του παρελθόντος, χρήσης τους στο παρόν και 

μεταφοράς τους στο μέλλον. Οι ταυτότητες συγκροτούνται από εθνικές, θρησκευτικές, πολιτισμικές και 

άλλες σημαντικές συλλογικές αφηγήσεις του παρελθόντος. Ο λόγος που αρθρώνεται δεν φέρει στοιχεία 

ανταλλαγής/συναλλαγής με το οικονομικό πεδίο, το ενδιαφέρον εστιάζεται στον έλεγχο των εισροών 

στην εκπαίδευση και όχι τόσο των εκροών, ενώ οι ατομικές σταδιοδρομίες είναι ήσσονος σημασίας σε 

σχέση με τους συλλογικούς στόχους (Bernstein, 2000: 66-67).  

Η  δεύτερη θέση που περιγράφει ο Bernstein (2000) αναφέρεται ως προοπτική [prospective]. Το 

σημαντικότερο στοιχείο της είναι ότι πρόκειται ουσιαστικά για την πρώτη θέση διαχείρισης της 

παρούσας πολιτισμικής, οικονομικής και τεχνολογικής αλλαγής. Οι προοπτικές ταυτότητες 

διαμορφώνονται μέσα από την επιλεκτική αναπλαισίωση στοιχείων του παρελθόντος προκειμένου, 

σύμφωνα με την απόδοση της Power (2006), ο συγκροτημένος λόγος να αρθρώσει νέες συλλογικές 

αφηγήσεις με προσανατολισμό στο μέλλον. Η Power συνεχίζει λέγοντας ότι οι προοπτικές ταυτότητες 

προωθούν την επανατοποθέτηση των ταυτοτήτων σε νέες βάσεις κοινωνικής αλληλεγγύης - όπως η 

φυλή, η καταγωγή, το φύλο. Δύο σημαντικά χαρακτηριστικά που ο Bernstein αποδίδει επιπλέον σε αυτού 

του είδους τις ταυτότητες, είναι, πρώτον, ότι σε αντίθεση με τις αναδρομικές ταυτότητες, εδώ 

ενδιαφέρουν οι ατομικές σταδιοδρομίες (διαθέσεις και οικονομικές απολαβές), οι οποίες και 

ενσωματώνονται σε επιλεγμένα στοιχεία του παρελθόντος που έχουν προκριθεί για να στηρίξουν την 

αλλαγή. Δεύτερον, το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επιτεύξεις που έχουν ανταλλακτική αξία. Σε αυτή την 

περίπτωση το κράτος καλείται να ελέγχει τόσο τις εισροές όσο και τις εκροές του εκπαιδευτικού 

συστήματος. Πρόκειται μάλλον για μια έμμεση μορφή συγκεντρωτικού ελέγχου35 από το κράτος στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα μέσα από πρακτικές ρύθμισης, οι οποίες στηρίζονται στον κεντρικό 

προσδιορισμό κριτηρίων και ακολούθως στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των φορέων προκειμένου 

να επιλεγούν και να ενισχυθούν με οικονομικούς ή άλλους πόρους όσοι πέτυχαν τη σύγκλιση με τα 

κριτήρια αυτά. Τέτοιου είδους πρακτικές ελέγχου εφαρμόζονται σε πεδία όπως η ανώτατη εκπαίδευση, 

τα οποία λειτουργούν σε συνθήκες αυτονομίας. Στην ελληνική περίπτωση αναγνωρίζουμε στοιχεία 

αυτού του είδους του ελέγχου στην οργάνωση, τη διαχείριση και την υλοποίηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ 

                                                
35 Στο αγγλικό κείμενο η έννοια που χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτού του είδους τον συγκεντρωτικό έλεγχο είναι το 
‘re-centering’ (Bernstein, 2000: 76), σε συνάφεια με το ‘centering’ και το ‘de-centering’.  
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για την αναμόρφωση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών. Εκτενέστερη ανάπτυξη ακολουθεί 

στο σχετικό κεφάλαιο της διατριβής.  

Η τρίτη θέση για την κατασκευή των ταυτοτήτων αποδίδεται με τον όρο εργαλειακή 

[instrumental]. Ο Bernstein (2000) αναφέρει ότι είναι δύσκολο να αναγνωριστεί αυτού του είδους η θέση 

κατασκευής ταυτοτήτων στην επίσημη παιδαγωγική αρένα, ωστόσο σήμερα δέκα χρόνια μετά την 

θεωρητική ανάπτυξή της φαίνεται να ισχυροποιείται σε όλο το φάσμα της τυπικής και άτυπης 

εκπαίδευσης κυρίως μέσα από τον λόγο των υπερεθνικών πολιτικών, οι οποίες, όπως θα συζητηθεί 

εκτενώς στο σχετικό κεφάλαιο της διατριβής, σαφώς προωθούν τις καταστατικές αρχές της εν λόγω 

θέσης. Ένα από τα βασικότερα γνωρίσματα που ο Bernstein (2000) αποδίδει στην εργαλειακή θέση είναι 

το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας που καλλιεργείται και αναπτύσσεται ανάμεσα σε εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, τμήματα, ομάδες, άτομα ή/και κράτη, προκειμένου να κατακτήσουν και να παγιώσουν τη θέση 

τους μέσα στην αγορά (Rizvi & Lingard, 2010). Η παιδαγωγική πρακτική διαμορφώνεται με 

αποκλειστικό κριτήριο τη συγκρότηση ταυτοτήτων με ανταλλακτική αξία στην αγορά. Το ενδιαφέρον 

εστιάζεται στις εισροές που θα μεγιστοποιήσουν αυτή την ανταλλακτική αξία και θα εξασφαλίσουν 

εκροές οι οποίες θα ταιριάζουν με τις εκάστοτε ανάγκες που θέτει η αγορά. Αυτό δημιουργεί και καθιστά 

κυρίαρχη μια κουλτούρα συνεχούς ροής και χρήσης της γνώσης με σκοπό την ανάπτυξη τεχνικών 

εφαρμογών και ικανοτήτων που να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τις άμεσες ανάγκες τοπικών 

πλαισίων επαγγελματικής δράσης. Η γνώση αξιολογείται ανάλογα με την ανταλλακτική οικονομική της 

αξία, γεγονός που αλλάζει τόσο τις αρχές της αναπλαισίωσή της, οδηγώντας σε προγράμματα με 

χαλαρότερα σύνορα και εξωστρεφή προσανατολισμό των μηνυμάτων, όσο και τις συνθήκες της 

παραγωγής της, προκαλώντας μετασχηματισμούς και στο πεδίο της έρευνας (Ozga, et al., 2006, 2009).   

Τα πανεπιστήμια, ως το παραδοσιακό πεδίο συνάντησης της έρευνας και της διδασκαλίας 

φαίνεται να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις για την ανατροπή των ιεραρχιών της γνώσης και τον 

μετασχηματισμό των ταυτοτήτων. Η σκέψη και το θεωρητικό επιχείρημα που αναπτύσσει ο Bernstein 

για τον προσδιορισμό της εργαλειακής θέσης κατασκευής ταυτοτήτων φαίνεται ότι εκκινεί από τις 

αλλαγές στο πεδίο του ελέγχου και τις συνθήκες λειτουργίας των αγγλικών πανεπιστημίων τη δεκαετία 

του ’90. Περιγράφει πώς η αύξηση του έμμεσου ελέγχου στην ανώτατη εκπαίδευση από το Συμβούλιο 

για τη Χρηματοδότηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης [Higher Education Funding Council Executive] και 

από τα Συμβούλια Έρευνας [Research Councils] επέβαλε διαφορετικές πρακτικές διαχείρισης της 

αλλαγής στα ιδρύματα, με αποτέλεσμα την διεύρυνση της άνισης μεταχείρισης και την ενίσχυση των 

ιεραρχήσεων ανάμεσά τους, και συνακόλουθα στο προσωπικό και τους φοιτητές.  

Ενδεικτικά, αναφέρει ότι  τα ιδρύματα που βρίσκονται ψηλά στην ιεραρχία έχουν τη δυνατότητα 

λόγω θέσης να διαπραγματευτούν με τους δικούς τους όρους την αύξηση του συγκεντρωτικού ελέγχου. 

Διαθέτουν τους υλικούς και συμβολικούς πόρους, για παράδειγμα, να προσελκύσουν και να 
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συνεργαστούν με ακαδημαϊκούς υψηλού κύρους, οι οποίοι με το έργο τους μπορούν να συμβάλουν ώστε 

να διατηρηθεί η θέση του ιδρύματος στην αγορά χωρίς να αλλάξει ο προσανατολισμός του 

προγράμματος και του παιδαγωγικού λόγου σύμφωνα με τις εξωτερικές απαιτήσεις που θέτει η αγορά. 

Από την άλλη, τα ιδρύματα με αδύναμη θέση στην ιεραρχία, είναι πιθανότερο να επιλέγουν την άμεση 

προσαρμογή των προγραμμάτων τους προκειμένου να τα καταστήσουν ευθέως συμβατά με τις 

πρόσκαιρες ανάγκες των τοπικών αγορών και κοινωνιών επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά 

τους μέσα από την προσέλκυση φοιτητών και την εξασφάλιση χρηματοδοτήσεων (Bernstein, 2000). Στη 

σχετική βιβλιογραφία συναντάται μια συγκριτική εμπειρική μελέτη με θεωρητικές αναφορές στον 

Bernstein (Abbas & McLean, 2007), η οποία εξετάζει πιλοτικά με όρους παιδαγωγικής ποιότητας τα 

προγράμματα δυο αγγλικών πανεπιστημίων -ενός υψηλού κύρους και ενός πρώην polytechnic- και η 

οποία επιβεβαιώνει σημαντικά την ιεραρχία και τους αντίστοιχους νοηματικούς προσανατολισμούς που 

περιγράφει ο Bernstein για κάθε περίπτωση ιδρύματος. 

Τέλος, η θεραπευτική [therapeutic] θέση αλλαγής και πραγμάτωσης των ταυτοτήτων βασίζεται σε 

μια παιδαγωγική πρακτική που δεν αναγνωρίζει ισχυρά σύνορα μεταξύ των εξειδικευμένων κατηγοριών 

του λόγου και αναπτύσσεται ενάντια σε καθιερωμένες στο ακαδημαϊκό πεδίο ιεραρχήσεις των ομάδων 

και των ατόμων. Έτσι, η αναπλαισίωση της γνώσης βασίζεται σε «γνωστικές περιοχές» (regions) και σε 

περιοχές της εμπειρίας. Το στυλ διαχείρισης είναι ήπιο και βασίζεται στις συνεργατικές πρακτικές, ενώ 

οι χαλαρές σχέσεις εξουσίας διακρίνονται στα δίκτυα επικοινωνίας και στις διαπροσωπικές σχέσεις των 

συμμετεχόντων. Το βασικό χαρακτηριστικό που αποδίδει ο Bernstein στη συγκεκριμένη θέση και το 

οποίο υπογραμμίζουν τόσο ο Tyler (1999), όσο και η Power (2006) στις μελέτες τους, είναι ότι «εδώ η 

ιδέα του εαυτού είναι κρίσιμη καθώς ο εαυτός αντιμετωπίζεται ως ένα προσωπικό διακύβευμα» 

(Bernestein, 1996: 77). Η κατασκευή της ταυτότητας  περιγράφεται «ως μια εσωτερικά ρυθμιζόμενη 

κατασκευή, η οποία είναι ανεξάρτητη από εξωτερικά καταναλωτικά σημαινόμενα», -ως μια «πραγματικά 

συμβολική κατασκευή» που «παίρνει τη μορφή μια ανοιχτής αφήγησης η οποία κατασκευάζει μια 

εσωτερική γραμμικότητα» (Bernstein, 1996: 77). Η συνέπεια στη διατήρηση των αρχών των 

«προοδευτικών» μορφών παιδαγωγικής σε όλα τα επίπεδα της μορφωτικής διαδικασίας, δηλαδή η 

εφαρμογή πλαισίων όπου ο εκπαιδευόμενος καλείται να συγκροτήσει την ταυτότητά του μέσα από 

διαδικασίες αόρατου έλεγχου, χωρίς να ακολουθεί πρότυπα θεμιτής εξειδίκευσης, αλλά με ευέλικτη 

σκέψη, αυτονομία, ομαδική εργασία και ενεργή συμμετοχή, επιτρέπει την γραμμικότητα και τη 

συνεκτική συγκρότηση των νοημάτων. Ωστόσο, βεβαίως πρόκειται για μια «ευαίσθητη» κατάσταση, 

αφού εναπόκειται τελικά στις εσωτερικές διεργασίες νοηματοδότησης της πραγματικότητας. Σε 

περίπτωση αποτυχίας τα άτομα εύκολα μπορούν να οδηγούνται στην υιοθέτηση αρχών ρύθμισης της 

πρακτικής που να μην συνάδουν με τη θεραπευτική θέση, ενώ την ίδια στιγμή εγείρονται σοβαρά 

ερωτήματα για τις κοινωνικές υποδηλώσεις των ‘υποτιθέμενων’ εσωτερικών νοηματοδοτήσεων του κάθε 
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ατόμου. Τέλος, όπως εντοπίζει ο Bernstein (Bernstein, 2000), στις σημερινές συνθήκες η θεραπευτική 

αποτελεί την πιο αδύνατη θέση, που προσελκύει ελάχιστη υποστήριξη, διότι προαπαιτεί μια παιδαγωγική 

πρακτική υψηλού οικονομικού κόστους, τα αποτελέσματα της οποίας δεν μπορούν να είναι ακριβώς 

μετρήσιμα.  

Βασικά θεωρητικά και μεθοδολογικά ερωτήματα που μπορούν να τεθούν σχετικά είναι τα εξής: 

α) πόσο στατικές ή ρευστές είναι αυτές οι ταυτότητες, β) πόσο εύκολο είναι να αναγνωριστούν στο πεδίο 

και γ) σε σχέση με ποιες μονάδες ανάλυσης μπορούν να προσδιοριστούν (Power, 2006). Η Power δίνει 

έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετώπισε προκειμένου να κατατάξει τα δεδομένα για τις βιογραφίες 

όλων των υποκειμένων της έρευνάς της στις επιμέρους τέσσερις ταυτότητες. Η αδυναμία οριοθέτησης 

των επιμέρους γνωρισμάτων θα καθιστούσαν αναξιόπιστες τις κατηγοριοποιήσεις στις υπάρχουσες 

θεωρητικές ταυτότητες. Το στοιχείο αυτό, όπως αναφέρει, σχετίζεται με το πρόβλημα της χρήσης/ 

αξιοποίησης των «ιδανικών τύπων ή ιδεοτύπων» στην έρευνα γενικά.  Τονίζει, επίσης, ότι το πρόβλημα 

αυτό σχετίζεται και με ευρύτερα θεωρητικά ζητήματα σχετικά με τη φύση, τη συνοχή και τη συνάφεια 

των «ταυτοτήτων», καθώς και της σχέσης τους με την κοινωνική δομή.  Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο 

λειτουργικός προσδιορισμός των εν λόγω θέσεων αλλαγής ταυτότητας καθίσταται δυσκολότερος, διότι 

το συγκεκριμένο τμήμα της θεωρίας του Bernstein δεν έχει αξιοποιηθεί ιδιαίτερα με αποτέλεσμα να μην 

έχει αναπτυχθεί σημαντικά σε σχέση με την αρχική σύλληψη. Οι μελέτες που εντοπίστηκαν 

χρησιμοποιούν τις θέσεις και τις πραγματώσεις της παραπάνω τυπολογίας προκειμένου να αναλύσουν 

και να ερμηνεύσουν κυρίως θέσεις υποκειμένων, όπως αυτές αρθρώνονται στο λόγο τους. 

 Ο Tyler (1999) γράφοντας παράλληλα με τον Bernstein στον ίδιο συλλογικό τόμο (Christie, 

1999) αξιοποιεί την έννοια των παιδαγωγικών ταυτοτήτων προκειμένου να κατανοήσει την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση του 1990 στη Μεγάλη Βρετανία και τη δυναμική που δημιούργησε η εφαρμογή εθνικού 

αναλυτικού προγράμματος. Δείχνει πως οι παιδαγωγικές πρακτικές συγκροτούν πρότυπα ταυτοτήτων, τα 

οποία αποτελούν (ή αντανακλούν) τις πραγματώσεις των σχέσεων που διαμορφώνονται, μέσα από κάθε 

αναμόρφωση/ μεταρρύθμιση/ αλλαγή, ανάμεσα στους φορείς του συμβολικού ελέγχου, την αγορά και το 

πεδίο της κουλτούρας. Στην ανάλυσή του τονίζει τα Νέο-Ντιρκεμιανά στοιχεία της θεωρίας και 

υποστηρίζει ότι η σύλληψη αυτή δίνει τα εργαλεία για την ανάλυση όχι μόνο του τι αναπαράγεται στην 

εκπαίδευση και μέσω αυτής, αλλά κυρίως για την ανάλυση του μέσου/τρόπου της αναπαραγωγής, τη 

φύση του εξειδικευμένου παιδαγωγικού λόγου και τη δυναμική αλλαγής που επιφέρουν σε αυτόν οι 

σύγχρονες πολιτισμικές πολιτικές [cultural politics]. 

 Όπως σημειώνει σε άλλο σημείο «[η] ανάλυση του Βernstein επισημαίνει τη δομική αυτονομία 

του παιδαγωγικού λόγου ως πεδίου αναπαραγωγής των πρακτικών. Η προσέγγισή του, παρόμοια με αυτή 

πολλών μεταμοντέρνων συγγραφέων, αποφεύγει να γίνεται απλουστευτική, είναι ενοποιητική και 

προσανατολίζεται στις σχέσεις του λόγου, παρά σε διανεμητικού τύπου αναλύσεις της πολιτικής 
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οικονομίας» (Tyler 1999: 269). Έτσι, στο ειδικό θέμα της μεταρρύθμισης του ’90, αυτού του είδους η 

ανάλυση επέτρεψε, όπως αναφέρει, την ανάδειξη των υβριδικών χαρακτηριστικών που προωθούνται 

μέσα από τη ρητορική της και τα οποία αφενός εξαίρουν την ελιτιστικού χαρακτήρα ιδέα της 

«αριστείας», αφετέρου προωθούν την απαίτηση της οικονομίας για μεγαλύτερη «ανταποδοτικότητα» της 

εκπαίδευσης. Υιοθετώντας απολύτως τη θέση του Bernstein σχετικά με την κυρίαρχη θέση που 

αντιπροσωπεύει η εν λόγω αλλαγή, o Tyler (1999: 277) παραθέτει την άποψη του Bernstein ότι το 

κράτος στο συγκεκριμένο μεταρρυθμιστικό γεγονός «ενσωμάτωσε μια αναδρομική παιδαγωγική 

κουλτούρα σε μια προοπτική κουλτούρα της διαχείρισης [των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων]» (Bernstein, 

1996: 75).  

 Ο Moore (2003), επίσης, αξιοποιεί την έννοια της παιδαγωγικής ταυτότητας για την ανάλυση των 

πραγματώσεων των ακαδημαϊκών ταυτοτήτων των διδασκόντων σε προγράμματα σπουδών θετικών και 

ανθρωπιστικών επιστημών σε δυο πανεπιστήμια της Νότιας Αφρικής. Πρόκειται για προγράμματα τα 

οποία συγκροτήθηκαν στο πλαίσιο του σύγχρονου λόγου των πολιτικών για την εκπαιδευτική γνώση 

πανεπιστημιακού επιπέδου με διεπιστημονικό και εφαρμοσμένο χαρακτήρα. Το ενδιαφέρον του 

εστιάζεται στην ανάδειξη του αν και με ποιο τρόπο σχετίζονται οι αλλαγές στις κοινωνικές και 

γραφειοκρατικές σχέσεις μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, και συνακόλουθα οι ακαδημαϊκές αξίες και 

ταυτότητες, με τις αλλαγές στις οργανωτικές αρχές και το είδος των προγραμμάτων. Η Doherty (2005) 

χρησιμοποιεί το μοντέλο αυτό για την ανάλυση δεδομένων σχετικά με τις ταυτότητες που συγκροτούν οι 

φοιτητές διαφόρων εθνικοτήτων σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών βασισμένο στην εξ 

αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Η Power (2006), όπως προαναφέρθηκε, αναλύει τις παιδαγωγικές 

ταυτότητες που ενσωματώνουν τα άτομα της μεσαίας αστικής τάξης, σε σχέση με τις εκπαιδευτικές τους 

προσδοκίες και τις επαγγελματικές τους προοπτικές.  

Σύμφωνα με την Power (2006), ο ίδιος ο Bernstein δεν ήταν απολύτως σαφής σε σχέση με την 

μονάδα ανάλυσης στην οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί η έννοια της ταυτότητας.  Ωστόσο, αναφέρει 

ότι στις προφορικές παρουσιάσεις του συνήθιζε να χρησιμοποιεί ιδρύματα και ειδικότερα τα 

πανεπιστήμια ως μονάδες ανάλυσης. Έτσι, το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης παρουσιαζόταν ως τυπικό 

παράδειγμα αναδρομικής, με ελιτίστικα χαρακτηριστικά, παιδαγωγικής ταυτότητας, ενώ στα νέα 

πανεπιστήμια αναγνωρίζονταν χαρακτηριστικά που παραπέμπουν στην εργαλειακή ταυτότητα. Ο 

Bernstein δεν απέκλειε τα άτομα ως μονάδα ανάλυσης, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση είναι ακόμα 

δυσκολότερο να αναγνωριστούν οι αρχές της κατάταξής τους. Επίσης, στο ερώτημα αν πρόκειται για 

ρευστές ή σταθερές ταυτότητες, ο Bernstein αποδίδει ευέλικτο και δυναμικό χαρακτήρα, υπό την έννοια 

ότι το κυρίαρχο κάθε φορά πρότυπο ταυτότητας αποτελεί μία εν δυνάμει κατάσταση αλλαγής, η οποία 

μπορεί να ενσωματώνει χαρακτηριστικά από άλλες ταυτότητες.    
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Στην παρούσα έρευνα, οι θέσεις αλλαγής και οι πραγματώσεις των παιδαγωγικών ταυτοτήτων 

στη σύγχρονη παιδαγωγική αρένα έχουν στόχο να συμπληρώσουν ερμηνευτικά το μοντέλο για την 

ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων, ώστε να κατανοηθούν σε επίπεδο 

ταυτοτήτων, οι αλλαγές που καταγράφονται στις οργανωτικές αρχές και στον προσανατολισμό των 

νοημάτων. Συνεπείς με τη μεθοδολογία της έρευνας (Βλ. Τέταρτο Μέρος), η μονάδα της ανάλυσης των 

ταυτοτήτων είναι τα προγράμματα σπουδών. 
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Μέρος Δεύτερο    
 

Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές:  
Ένα υπερεθνικό πλαίσιο συγκρότησης λόγου για τα Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών και 

την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών 
 

 
Το Δεύτερο Μέρος της διατριβής αναφέρεται στο πλαίσιο των πολιτικών για την ανώτατη 

εκπαίδευση που έχουν αναπτυχθεί τη δεκαετία του 2000 από την Ε.Ε. και τη Διαδικασία της Μπολόνια 

για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ). Η ανασκόπηση θα 

στηριχθεί στην ανάλυση κειμένων πολιτικής [policy as text] (Ball, 1994) και γίνεται με σκοπό την 

ανάδειξη των βασικών πρακτικών/διαστάσεων του υπερεθνικού λόγου [policy as discourse] (Ball, 1994) 

που οι δυο αυτοί πόλοι/φορείς πολιτικής συγκροτούν για την ανώτατη εκπαίδευση και την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.  

Ειδικότερα, σύμφωνα με το θέμα της διατριβής, τα ζητήματα στα οποία απαιτείται να εστιαστεί η 

ανάλυση είναι αφενός το πλαίσιο των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων που προωθείται 

για την οργάνωση της εκπαιδευτικής γνώσης στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών και αφετέρου ο 

λόγος για το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Όσον αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, οι 

πολιτικές της Ε.Ε. και της Διαδικασίας της Μπολόνια συγκροτούν ένα πολύπλοκο πλέγμα σχέσεων και 

αλληλεπιδράσεων, σε βαθμό τέτοιο, που τόσο στο δημόσιο λόγο, όσο και στις αντιλήψεις των μη ειδικών 

συχνά δεν διαφοροποιείται δεν διαφοροποιούνταν. Για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, κεντρικό 

ρόλο και λόγο έχει αρθρώσει μόνο η Ε.Ε., ενώ η Μπολόνια δεν έχει «επηρεάσει» το πεδίο παρά μόνο 

έμμεσα στις περιπτώσεις κρατών μελών, όπως η Ελλάδα, που η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί 

αποκλειστικό τομέα της ανώτατης πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, αλλά μέσα από άλλες 

διαδικασίες, και για το ειδικό ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών, ο βηματισμός φαίνεται να δίνεται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Επιτροπή, οι πολιτικές πρακτικές της οποίας, όπως θα δούμε 

αναλυτικότερα στις σχετικές ενότητες, έχουν ανατροφοδοτήσει τους επιμέρους άξονες δράσης της 

Διαδικασίας της Μπολόνια.    

Το γεγονός ότι όλες οι χώρες της Ε.Ε. συμμετέχουν στη διαδικασία της Μπολόνια δημιουργεί ένα 

πυκνό πλέγμα σχέσεων μεταξύ των δύο φορέων εξουσίας, στο οποίο, παρά τις διαφορές στα επιμέρους 

επίπεδα της λειτουργίας τους και τις πιθανές ιεραρχήσεις ανάμεσα στους φορείς και τα επίπεδα πολιτικής 

(Dale, 2006, Dale & Robertson, 2007, 2009) επιτρέπει την «κυκλοφορία» των πολιτικών (Coulby, 2002, 

Rizvi & Lingard, 2010) και τη συνάρθρωση ενός κυρίαρχου λόγου για τις θεμιτές αρχές πειθαρχίας και 

γνώσης, με βασικότερες τη διαφάνεια, τη συγκρισιμότητα των δομών και των προσόντων και την 

επιτελεστικότητα στο ευρύτερο πεδίο της ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης. Τα στοιχεία αυτά 
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τεκμηριώνουν τη χρήση του όρου «Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές» στην παρούσα μελέτη για τον  

προσδιορισμό τόσο των πολιτικών της Ε.Ε. όσο και των πολιτικών της Διαδικασίας της Μπολόνια.  

Η αλληλεξάρτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για το πεδίο της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών στις περιπτώσεις των χωρών, όπως η Ελλάδα, όπου το περιεχόμενο των σπουδών τους 

προσδιορίζεται αυτόνομα και αποκλειστικά από τα πανεπιστήμια. Το στοιχείο αυτό του εθνικού πλαισίου 

εκπαιδευτικής πολιτικής, με δεδομένη τη μεγάλη σημασία που η σχετική βιβλιογραφία αποδίδει στο 

«εθνικό» πρίσμα μέσα από το οποίο γίνεται η νοηματοδότηση και η εφαρμογή των ευρωπαϊκών 

πολιτικών (Huisman & Van der Wende, 2004, βλ. επίσης, Heilgo, 2007), έχει προσανατολίσει την 

ανασκόπηση των πολιτικών στο λόγο που αρθρώνουν αλληλεπιδραστικά η Ε.Ε. και η διαδικασία της 

Μπολόνια για την ευρωπαϊκή  ανώτατη εκπαίδευση, διαμορφώνοντας την εν γένει μεθοδολογική 

προσέγγιση της μελέτης.   

Η «προβληματοποίηση» των ζητημάτων που θέτει η παρούσα ενότητα κεφαλαίων αναπτύσσεται 

στη βάση του προσδιορισμού συγκεκριμένων καθεστώτων πρακτικής για την επίτευξη της 

διακυβέρνησης στο ευρωπαϊκό επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής (Dean, 2006). Οι εμπλεκόμενοι στις 

διαδικασίες της Ε.Ε., είτε ως όργανα, είτε ως άτομα - συντελεστές [key players] (π.χ. Επιτροπή, 

Συμβούλιο, Διεύθυνση για τον πολιτισμό και της εκπαίδευση, ομάδες ειδικών, τεχνοκράτες, 

εκπρόσωποι/εντεταλμένοι των κρατών μελών στα ευρωπαϊκά όργανα, πανεπιστήμια, κλπ) και οι 

συμμετέχοντες στη Διαδικασία της Μπολόνια (Υπουργοί κρατών μελών, οι ομάδες ειδικών για την 

ανατροφοδότηση των αξόνων δράσης της Διαδικασίας της Μπολόνια [Bologna Follow Up Group 

(BFUG)], οι ομάδες των σεμιναρίων και των δικτύων συνάντησης, η ευρωπαϊκή ένωση φοιτητών 

[European Students Union (ESU)], ανάλογα με τη θέση τους ως φορείς εξουσίας στο ρευστό και 

εξαιρετικά πολύπλοκο πλέγμα σχέσεων των ευρωπαϊκών πολιτικών, συμβάλλουν με τις επιμέρους 

πρακτικές που αναπτύσσουν στη συνάρθρωση του κυρίαρχου λόγου. Ζητούμενο της ανάλυσης αποτελεί 

η μετάβαση από τις πολλαπλές διαδικασίες πολιτικής που λαμβάνουν χώρα εντατικά σε πανευρωπαϊκό 

επίπεδο [policy as process], (Ball, 1994, Dale & Robertson, 2002), στην κατανόηση του κυρίαρχου λόγου 

των πολιτικών αυτών για τα ειδικά ζητήματα των προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. 

Μεθοδολογικά η μετάβαση αυτή επιχειρείται μέσα από την προσπάθεια εντοπισμού και επιλεκτικής 

ανάλυσης των κειμένων πολιτικής, στα οποία αποκρυσταλλώνεται η επίσημη/κυρίαρχη ατζέντα για τους 

υπό μελέτη άξονες δράσης και μέσα από τη συζήτηση των μεταβατικών φάσεων συνάρθρωσης του 

λόγου από τους επιμέρους φορείς πρακτικής.     

Η ανάλυση γίνεται σε δυο επιμέρους κεφάλαια, τα οποία αναπτύσσονται σπονδυλωτά, με έναρξη 

την παρουσίαση του γενικού πλαισίου που θέτουν οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση 

και κατάληξη την παρουσίαση ενός κρίσιμου παραδείγματος εφαρμογής και υλοποίησης των εν λόγω 

πολιτικών και πρακτικών στο υπερεθνικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο δράσης. Ειδικότερα, το πρώτο 
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κεφάλαιο έχει περισσότερο το χαρακτήρα αποτύπωσης του πλαισίου συγκρότησης και διάχυσης των 

πολιτικών της Ε.Ε. και της Διαδικασίας της Μπολόνια. Κομβικό σημείο συνάρθρωσης του λόγου 

αποτελεί η Ανώτατη Εκπαίδευση και η λογική της δημιουργίας ενός ισχυρού και ανταγωνιστικού, 

παγκοσμίως, ευρωπαϊκού πανεπιστημίου. Στο δεύτερο κεφάλαιο οι ΕΕΠ αναλύονται υπό το πρίσμα της 

διακυβέρνησης και των καθεστώτων πρακτικής του λόγου (Dean, 2006). Έμφαση δίνεται στην 

παρουσίαση του προγράμματος Tuning Educational Structures in Europe (Tuning Project, 2003), το 

οποίο στην παρούσα εργασία έχει αναγνωριστεί ως το πλέον αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για την 

κατανόηση των πρακτικών διακυβέρνησης που εφαρμόζονται στον ευρωπαϊκό χώρο στο ειδικό θέμα των 

προγραμμάτων σπουδών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.   
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4. Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ανώτατη Εκπαίδευση: Μια αποτύπωση του πλαισίου 

διακυβέρνησης και γνώσης  
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή, σημαντικό στοιχείο για την ανασκόπηση του πεδίου 

έρευνας της παρούσας μελέτης είναι η αποτύπωση των ΕΕΠ με επικέντρωση στην ανώτατη εκπαίδευση 

και ειδικότερα στα προγράμματα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Το επιχείρημα που θα 

αναδείξουμε στο παρόν κεφάλαιο μέσα από την αναφορά σε κομβικά στοιχεία συγκρότησης και 

διάχυσης της ΕΕΠ, και αξιοποιώντας τη σχετική βιβλιογραφία, είναι ότι το στοιχείο που χαρακτηρίζει 

τον κυρίαρχο λόγο των υπερεθνικών πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση είναι η διεύρυνση των 

τύπων άσκησης της εξουσίας στο ευρύτερο πεδίο ελέγχου με τρόπο ώστε το δίπολο Πειθαρχία - Γνώση 

(Foucault, 1980, Σολομών, 1994α, Haarh, 2004, Dean, 2006) να εμφανίζεται κυρίως με τους όρους της 

Διακυβέρνησης και της Ικανότητας (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2011). Πρόκειται για μια μετακίνηση 

στη σχέση της εξουσίας με τη γνώση, η οποία στο επίπεδο του λόγου των ευρωπαϊκών πολιτικών 

συναρθρώθηκε σταδιακά μέσα από διαδικασίες, κείμενα, μεθόδους ανταλλαγών καλών πρακτικών κλπ., 

οι οποίες σε μεγάλο βαθμό και για όλα τα επίπεδα και τους τύπους της εκπαίδευσης επικεντρώνονται στις 

ικανότητες που θα πρέπει να εξασφαλίζονται ως μαθησιακά αποτελέσματα κάθε εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (European Communities, 2007, Cedefop, 2009). 

Το κεφάλαιο διακρίνεται σε τρεις βασικές ενότητες. Η πρώτη συζητά το πλαίσιο συνάρθρωσης 

του λόγου για την ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση. Η δεύτερη επικεντρώνεται στη Στρατηγική της 

Λισαβόνας και ειδικότερα στα ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών για την ανώτατη εκπαίδευση και 

στις προτεραιότητες που έχει θέσει η Ε.Ε. για την ποιότητα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Τέλος, 

η τρίτη κύρια ενότητα του παρόντος κεφαλαίου αναφέρεται στην παρουσίαση της Διαδικασίας της 

Μπολόνια.  

 
4.1. Το γενικό πλαίσιο ανάπτυξης του λόγου των ΕΕΠ για την ανώτατη εκπαίδευση 

 
 

Οι Ευρωπαϊκές Πολιτικές για την Ανώτατη Εκπαίδευση βρέθηκαν σε ένα πολύ σημαντικό 

επίπεδο εξέλιξης σε όλη τη διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας. Επίσης, αν και ήδη μετράνε αρκετά 

χρόνια από την έναρξή τους και παρά τις ανασχέσεις, παρουσιάζουν προσήλωση στις βασικές αρχές και 

στο διακύβευμα της υλοποίησής τους από τα κράτη μέλη ενώ επενδύουν στην επικαιροποίηση και την 

εξειδίκευση τόσο των πολιτικών δομών, όσο και των αρχικών πολιτικών διακηρύξεων.  

 Όπως ήδη έχει αναφερθεί, η βασική θέση την οποία θα αναπτύξουμε σε αυτό το μέρος της 

διατριβής και η οποία στηρίζει τις μεθοδολογικές επιλογές της μελέτης  αφορά στη χρήση του 

πληθυντικού «ευρωπαϊκές πολιτικές», ως αναλυτική κατηγορία, για τον προσδιορισμό αφενός των 
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πολιτικών της Ε.Ε. για την εκπαίδευση, και αφετέρου, των πολιτικών της Διαδικασίας της Μπολόνια για 

τη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης. Η μελέτη των σχετικών κειμένων 

πολιτικής στηρίζει το επιχείρημα ότι ενώ πρόκειται για διακριτές ατζέντες πολιτικής για την ανώτατη 

εκπαίδευση, σε πολλά σημεία οι στόχοι και οι πρακτικές της μιας ενισχύουν, προωθούν και 

ανατροφοδοτούν την εξέλιξη της άλλης, τόσο στο επίπεδο της παραγωγής των ίδιων των πολιτικών, όσο 

και των πρακτικών για την προώθηση και την υλοποίησής τους στα κράτη μέλη (Σταμέλος & 

Βασιλόπουλος, 2004, Tomusk, 2004, Robertson, 2009). Μιλώντας για ευρωπαϊκές πολιτικές 

αναφερόμαστε στις πρακτικές συγκρότησης (παραγωγή, διάχυση, υλοποίηση), όπως αποτυπώνονται στα 

επίσημα κείμενα πολιτικής, του κυρίαρχου λόγου για την ανώτατη εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο.  

 Η δημιουργία μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας, η ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας και η εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής κοινωνικής συνοχής στην Ευρώπη σήμερα, 

έχουν αποτελέσει τα θεμελιώδη στοιχεία - διακυβεύματα του πολιτικού λόγου και των πρακτικών 

εκπαιδευτικής πολιτικής που προωθούνται μέσα από αυτόν. Το ιστορικό πλέον και 

πολυχρησιμοποιημένο σε διάφορα πλαίσια απόσπασμα των συμπερασμάτων του συμβουλίου της 

Λισαβόνας (European Council, 2000): «[Η ένωση] να γίνει η πιο ανταγωνιστική και δυναμική οικονομία 

της γνώσης [knowledge-based economy] στον κόσμο, ικανή να υποστηρίξει συνεχή οικονομική 

ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή» 

περιγράφει το στρατηγικό στόχο που έθεσε η Ένωση για τη δεκαετία. Η στρατηγική της Λισαβόνας έχει 

εξελιχθεί στη βάση της παραπάνω πολιτικής ρητορικής, παρά τη μη επίτευξη των στόχων που 

διαπιστώθηκε στο μεσοδιάστημα (European Council, 2004) και παρά την κριτική που ασκείται διότι η 

πολιτική επικεντρώνεται στο οικονομικό σκέλος -παλιότερα με όρους ανάπτυξης, σήμερα με όρους 

βιωσιμότητας - ενώ η ιδέα της κοινωνικής συνοχής στον ευρωπαϊκό χώρο περιορίστηκε στο επίπεδο των 

διακηρύξεων.     

Όσον αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, η σχετική βιβλιογραφία (Errol, 

2006) αναγνωρίζει τη στρατηγική της Λισαβόνας ως το ένα από τα δύο, μέχρι στιγμής, μεταβατικά 

σημεία στη διαδικασία παραγωγής πολιτικών από την Ε.Ε. στις διάφορες φάσεις της πολιτικής και της 

θεσμικής εξέλιξής της από τη δεκαετία του 1950. Η συνθήκη του Μάαστριχτ αναγνωρίζεται ως το πρώτο 

σημείο μετάβασης σε «προ-Μάαστριχτ» και «μετά-Μάαστριχτ» εποχή ενώ η στρατηγική της Λισαβόνας 

έχει οδηγήσει στην αναφερόμενη ως «μετά-Λισαβόνα» φάση για την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 

(ό.π.: 6). Τα στοιχεία που συνοψίζουν τις αλλαγές που έχουν συμβεί από τη μια φάση στην άλλη 

(Τσαούσης, 2000, Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004, Huisman & Van der Wende, 2004, Ertl, 2006, 

Souto-Otero, Fleckenstein & Dacombe, 2008), είναι η σταδιακή ενίσχυση της παρέμβασης εκ μέρους της 

Ένωσης στο πεδίο της εκπαίδευσης καθώς και η εξειδίκευση των μέσων/μέτρων πολιτικής που 

εφαρμόζει με το πέρασμα των χρόνων. 
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 Έτσι, όπως αναλύει ο Ertl (2006), από προγράμματα μικρής κλίμακας που κυρίως αφορούσαν 

την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, μέρος της οποίας αναγνωρίστηκε με απόφαση 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η ανώτατη εκπαίδευση έγινε το πέρασμα στη μετά Μάαστριχτ φάση, η 

οποία χαρακτηρίστηκε από την αρχή της Επικουρικότητας και τη ρητή αναγνώριση της αρμοδιότητας 

των κρατών μελών στον τομέα της εκπαίδευσης. Η περαιτέρω ανάπτυξη της πολιτικής των 

πανευρωπαϊκών προγραμμάτων, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διαδικασία της μάθησης και η 

κινητικότητα χαρακτηρίζουν την μετα-Μάαστριχτ φάση. Για την περίοδο μετά τη Λισαβόνα θα γίνει 

ανασκόπηση στην επόμενη ενότητα του κεφαλαίου. Ωστόσο είναι καλό να επισημάνουμε την κομβική 

θέση που κατέχει η φράση: «οικονομία βασισμένη στη γνώση» στο κείμενο των συμπερασμάτων, αλλά 

και σε ολόκληρη την πολιτική διαδικασία που ήταν ήδη σε εξέλιξη.  

Η γνώση ρητά προβάλλεται ως βασική συνθήκη της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ως προϋπόθεση 

επίτευξης των ζητημάτων που διακυβεύονται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών, γεγονός που 

φέρνει στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος τους θεσμούς και τις δομές της παραγωγής και της 

αναπαραγωγής της γνώσης, δηλαδή την έρευνα και την εκπαίδευση. Δικαιολογείται, έτσι, το γεγονός ότι 

η εκπαίδευση σε όλες τις μορφές της (τυπική, άτυπη, εξ αποστάσεως, δια βίου και επαγγελματική) και σε 

όλα της τα επίπεδα, με έμφαση στην ανώτατη, λόγω της ειδικής της σχέσης με τα πεδία της καινοτομίας, 

της οικονομίας και της αγοράς εργασίας, αποτελεί πλέον καταστατικό στοιχείο συγκρότησης του 

σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτικού λόγου και επίκεντρο των εκπαιδευτικών αλλαγών που αναμένεται να 

προωθούνται μέσα από αυτόν στα κράτη μέλη (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004).  

Το στοιχείο που χαρακτήρισε και εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις πρακτικές της Ε.Ε. και την 

πολιτική πορεία της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, με δεδομένες τις συνθήκες του ανταγωνισμού που 

δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση, είναι η «διαπάλη» στο επίπεδο της κατανομής εξουσίας μεταξύ του 

«εθνικού κράτους» και του «υπερ-κρατικού θεσμού» (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004: 70). Το πεδίο 

της διακυβέρνησης μετά τη Λισαβόνα γίνεται πιο περίπλοκο, διότι παράλληλα με την αύξηση της 

παρέμβασης από μέρους της Ε.Ε. στον τομέα της εκπαίδευσης, οι εθνικές κυβερνήσεις εντατικοποιούν 

την πολιτική δράση τους εκτός των συνόρων, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες διακρατικών συμφωνιών 

και πολιτικών διαδικασιών για ζητήματα αιχμής, όπως η ανώτατη εκπαίδευση (Διαδικασία της 

Μπολόνια-1999) και η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (Διαδικασία της Κοπεγχάγης-2002) 

(Ertl, 2006). Σε αυτό το πλαίσιο και προς χάριν της επίτευξης συγκλίσεων στα κρίσιμα ζητήματα της 

στρατηγικής της Λισαβόνας, η Επιτροπή προώθησε και υποστήριξε συστηματικά δράσεις «συντονισμού» 

των αξόνων πολιτικής προτεραιότητας και των διακυβευμάτων που τίθενται από τους επιμέρους φορείς 

πολιτικής στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004). Το γεγονός 

ότι η Ε.Ε. διαθέτει υπερεθνική πολιτική/γραφειοκρατική δομή- με κυριότερο όργανο την Επιτροπή, 
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τεχνογνωσία και εργαλεία διακυβέρνησης (προγράμματα κινητικότητας, χρηματοδότηση) τελικά 

κατέστησε το ρόλο της κομβικό για την ανατροφοδότηση των διακρατικών διαδικασιών36.  

H Keeling (2006, βλ. και Dale & Robertson, 2009) περιγράφει την επέκταση του ρόλου της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σχέση μεταξύ της Διαδικασίας της Μπολόνια και της Ατζέντας της 

Λισαβόνας για τη διαμόρφωση του κυρίαρχου λόγου για την ευρωπαϊκή ανώτατη εκπαίδευση. Ενώ, 

ευρύτερα, οι σχέσεις εξουσίας για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου (ανώτατης) εκπαίδευσης 

(Νóvoa, 2000, Πασιάς, 2010) και η διατύπωση κριτικών προσεγγίσεων για το μετασχηματισμό του 

πανεπιστημίου που οι αλλαγές στις σχέσεις εξουσίας φέρουν, έχουν απασχολήσει τη σχετική ελληνική 

και διεθνή βιβλιογραφία (Τσαμασφύρος, 2000, Κιντής, 2001, Ματθαίου, 2001, Barnett, 2000b, Delanty, 

2001, Renaut, 2004, Kolokitha, 2009) από τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Στην παρούσα μελέτη 

προσεγγίζουμε αυτή τη σχέση, επικεντρώνοντας στο ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών ανώτατης 

εκπαίδευσης, και στην ανάλυση του Tuning Project (2003), το οποίο και θα συζητήσουμε αναλυτικά στο 

Κεφάλαιο 5. Ακολουθεί η συζήτηση της Στρατηγικής της Λισαβόνα και του προγράμματος «Εκπαίδευση 

και Κατάρτιση 2010». 

 

4.2. Σύντομη ανασκόπηση της πορείας της Στρατηγικής της Λισαβόνας 

 
Το Συμβούλιο της Λισαβόνας (European Council, 2000) ξεκινά την σύγχρονη περίοδο/φάση της 

ατζέντας των πολιτικών της Ε.Ε. για την εκπαίδευση και την κατάρτιση (Ertl, 2006, Παπαδάκης, 2006, 

Souto-Otero, Fleckenstein & Dacombe, 2008), αναπτύσσοντας σταδιακά και καθιστώντας περισσότερο 

περίπλοκο το πεδίο της διακυβέρνησης στον ευρωπαϊκό χώρο εκπαίδευσης (Haarh, 2004). Το κύριο 

χαρακτηριστικό στη μετά-Λισαβόνα εποχή είναι η  επικέντρωση στο ‘πώς’ της διακυβέρνησης (Haarh, 

2004), γεγονός που, όπως θα δούμε στη συνέχεια, διακρίνει την πρώτη δεκαετία ανάπτυξης και 

εφαρμογής της στρατηγικής της Λισαβόνας σε δύο περιόδους. Όπως αναφέρει ο Ertl (2006:14) το 

πλαίσιο της διακυβέρνησης της Ε.Ε. σε αυτή τη φάση βρέθηκε σε «μεταβατικό στάδιο, θεσπίζοντας ένα 

νέo βηματισμό σε αυτό που οι Νóvoa και deJong-Lambert (2003) έχουν ονομάσει ‘οργάνωση σε ένωση’ 

[‘unionization’] των πολιτικών στην Εκπαίδευση και την Κατάρτιση». Το στοιχείο αυτό, σύμφωνα με τον 

Ertl (2006), ανατρέπει την προϋπάρχουσα θεμελιακή αρχή της επικουρικότητας, θέτοντας, όπως 

αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, στην ατζέντα των ΕΕΠ τη δημιουργία διακυβερνητικών 

συμφωνιών και πλαισίων (αυτό)-ελεγχόμενης και εν πολλοίς ανταγωνιστικής δράσης σε σχέση με δείκτες 

                                                
36 Για μια κριτική ανάλυση «της ιστορίας της διαδικασίας της Μπολόνια και της σύνδεσής της με τη διαδικασία κατασκευής 
της ομοσπονδιακής [federal] Ευρώπης» μέσα από τη θεσμοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και 
ειδικότερα την ανάλυση της πολιτισμικής, πολιτικής και οικονομικής διάστασής του, Βλ. Tomusk (2004). Επίσης, βλ. και 
Σταμέλος (2010).       
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και σημεία αναφοράς της προόδου σύγκλισης (Haarh, 2004). Αυτό συμβαίνει ειδικά στους τομείς αιχμής 

για την δημιουργία της Ευρώπης της γνώσης και της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, με κύριους τον 

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και το πανεπιστήμιο (European Commission, 2003a, 2005a).  

Η στρατηγική τη Λισαβόνας εισήγαγε την εφαρμογή της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού (ΑΜΣ) 

[Open Method of Coordination (OMC)] για την αμοιβαία μάθηση και για την ανταλλαγή εμπειριών και 

καλών πρακτικών σε ποικίλα σημαντικά ζητήματα ανάμεσα στα κράτη μέλη (European Council, 2002, 

European Commission, 2007a). Υπάρχει μια πολύ πλούσια βιβλιογραφία παρουσίασης και ανάλυσης της 

ΑΜΣ (Goatschy, 2005, Borrás & Jacobsson, 2004, Alexiadou, 2007, Dale, 2009).  Σύμφωνα με την 

θεωρητική οπτική του Dale (2004), η ΑΜΣ αποτελεί το μέσο που επιστρατεύτηκε από την Ε.Ε. 

προκειμένου να αντιμετωπίσει το έλλειμμα που είχε αναφορικά με τη διακυβερνητική της ικανότητα στο 

χώρο της πολιτικής επιρροής της, δηλαδή στα κράτη μέλη, προς την κατεύθυνση επίτευξης των κοινών 

πολιτικών στόχων. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ΑΜΣ ως μέσο δια-κυβέρνησης είναι έξι: ο νέος και 

πιο περιορισμένος ρόλος της νομοθεσίας, η εστίαση στην επίλυση προβλημάτων, η ενεργή συμμετοχή, η 

ποικιλομορφία και η επικουρικότητα, η έμφαση στην παραγωγή χρήσιμης γνώσης και η ανταλλαγή 

πολιτικής γνώσης [policy learning] (Radaelli, 2003, όπως αναφέρεται στο Dale, 2004: 178). Κύριοι 

μηχανισμοί επιτέλεσης της «συντονιστικής» λειτουργίας της μεθόδου είναι ο προσδιορισμός σημείων 

αναφοράς [benchmarks] και δεικτών, η αναγνώριση καλών πρακτικών, η πραγματοποίηση 

δραστηριοτήτων αμοιβαίας μάθησης, η συνεχής παρακολούθηση της πορείας εναρμόνισης [monitoring] 

(Dale, 2004).   

 Η πορεία μετά τη διετία 2002-2004 χαρακτηρίζεται από τη συστηματική ενίσχυση τον 

μεθοδολογιών του συντονισμού και της παρακολούθησης της εφαρμογής των πολιτικών και της 

επίτευξης των στόχων. Η ενδιάμεση κοινή έκθεση του 2004 (European Council, 2004) του συμβουλίου 

και της επιτροπής προέβη σε απολογισμό της προόδου της στρατηγικής της Λισσαβόνας στο πεδίο της 

εκπαίδευσης και της κατάρτισης και θέτει τη συνολική στρατηγική κατεύθυνση για το πρόγραμμα του 

2005-2006. Κάποια από τα πιο σημαντικά ζητήματα που έθεσε η έκθεση ήταν, πρώτον, η ανάγκη για 

ενσωμάτωση ενεργειών στο ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικών με την τεχνική εκπαίδευση και κατάρτιση 

[Copenhagen Declaration], τη δια βίου μάθηση και την κινητικότητα και, δεύτερον, να συστήνει «ως 

θέμα υψηλής προτεραιότητας» την ανάπτυξη κοινών αναφορών και αρχών σε έναν αριθμό περιοχών, 

συμπεριλαμβανομένων των προσόντων και των ικανοτήτων των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, έθετε θέματα 

διακυβέρνησης, ζητώντας περισσότερο αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή, ενίσχυση της 

συνεργασίας και  παρακολούθηση της προόδου, κάνοντας βέλτιστη χρήση της ανοιχτής μεθόδου 

συντονισμού, εξορθολογισμό των μεθόδων και ενίσχυση της συνέργειας. Σε αυτό το πλαίσιο, μικρές 

ομάδες χωρών καλούνται να δουλέψουν μαζί πάνω σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος. Τονίζεται ότι ο 
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αντίκτυπος και η ορατότητα [visibility] της διαδικασίας θα εξαρτηθεί από το επίπεδο συνοχής μεταξύ 

των διαφόρων πρωτοβουλιών και των μεθόδων εργασίας. 

Από το 2004 η στρατηγική της Λισαβόνας άρχισε ρητά να μπαίνει στο δεύτερο στάδιο της 

εξέλιξης, το οποίο διακρίνεται από αλλαγές στις μεθόδους της διακυβέρνησης με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη προώθηση των στρατηγικών στόχων που τίθενται. Η αναφορά σε ζητήματα 

διακυβέρνησης στην ενδιάμεση έκθεση του 2004 (European Council, 2004) γίνεται με όρους 

μεταρρύθμισης και ενόψει του συνολικού επαναπροσδιορισμού της Στρατηγικής. Το 2005 είναι κομβικό 

έτος για την εξέλιξη της στρατηγικής της Λισσαβόνας, αφού η Ε.Ε. προχώρησε στην πολιτική 

«επανεκκίνησή» της (European Council, 2005), ανανεώνοντας και ενισχύοντας την ρητορική για 

ανάπτυξη, ενίσχυση της απασχόλησης και της καινοτομίας και προώθηση της κοινωνικής συνοχής στον 

ευρωπαικό χώρο (European Commssion, 2005b).    

Στην ενδιάμεσες εκθέσεις του 2006 σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής του εκπαιδευτιού 

προγράμματος της ένωσης (European Commission 2006, European Council, 2006) που ακολούθησαν τις 

πολτικές διεργασίες της «επανέναρξης» της στρατηγικής, η έμφαση δίνεται σε δυο σημεία, πρώτoν στην 

ενίσχυση τις ιδέας – ή με όρους Dean (2006) της τεχνολογίας- της Δια Βίου Μάθησης και δεύτερον στην 

επικύρωση της ανάγκης για ενίσχυση της υπάρχουσας διακυβερνητικής δομής. Σε αυτό τα πλαίσο 

τονίζεται επίσης ότι ο εκσυγχρονισμός και η αναμόρφωση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών συστημάτων 

αποτελεί την κύρια ευθύνη των κρατών μελών. Συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες πρέπει να λαμβάνουν 

χώρα στο ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουν ακριβώς σκοπό να υποστηρίξουν, να διευκολύνουν και να 

συμβάλουν ώστε τα κράτη μέλη να εκπληρώσουν τη δέσμευσή τους απέναντι στην εφαρμογή της 

στρατηγικής της δια βίου μάθησης στα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από την Ένωση. Η 

σημαντικότερη κεντρική δράση που προωθείται, αφορά τη δια βίου μάθηση. Μάλιστα, προτείνεται η 

άμεση αντικατάσταση του υπάρχοντος προγράμματος Εκπαίδευσης και Κατάρτισης από ένα πρόγραμμα 

Δια Βίου Μάθησης νέας γενιάς (2007-2013)37 (European Commission, 2006), το οποίο θα έχει το χρόνο 

για να αναπτυχθεί προς όφελος των στρατηγικών στόχων της ανάπτυξης και της δημιουργίας 

περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας.   

 Όσον αφορά το ζήτημα της διακυβέρνησης και της εφαρμογής του προγράμμτος ‘Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση’, στην έκθεση του συμβουλίου (European Council, 2006) αποκρυσταλλώνεται η νέα, 

ρυθμιστικά ενισχυμένη και με περισσότερο γραφειοκρατικό χαρακτήρα, δομή. Συγκεκριμένα 

αναφέρεται: «Στο πλαίσιο της γενικότερης βελτίωσης της διαδικασίας, και με σκοπό να ενισχύσει τη 

συνοχή και να ενδυναμώσει το πλαίσιο της διακυβέρνησης, έχει συγκροτηθεί μια Ομάδα Συντονισμού 

του προγράμματος Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010, η οποία συγκεντρώνει εκπροσώπους των αρμόδιων 

                                                
37 http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11082_en.htm  
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υπουργείων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση [των κρατών μελών], καθώς και τους ευρωπαίους 

κοινωνικούς εταίρους. Μια περιοδική έκθεση για τους δείκτες και τα σημεία αναφοράς, επίσης, 

υποστηρίζουν τη διαδικασία παρακολούθησης». Επίσης, «οι μέθοδοι εργασίας έχουν αναβαθμιστεί με 

σκοπό την καλύτερη υποστήριξη της εφαρμογής στο εθνικό επίπεδο. Οι ομάδες εργασίες οι οποίες 

εφάρμοσαν την πρώτη φάση του προγράμματος εργασίας έχουν αντικατασταθεί από ‘συστάδες’ 

[clusters] χωρών, επικεντρώνοντας στα κομβικά ζητήματα ανάλογα με τις εθνικές προτεραιότητες και τα 

ενδιαφέροντά τους.38 Οι επιμέρους αυτές δομές καλούνται να οργανώνουν συστηματικές 

«δραστηριότητες αμοιβαίας μάθησης» [Peer Learning Activities (P.L.A.)], όπου οι χώρες προσφέρουν 

αμοιβαία υποστήριξη στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων μέσα από την αναγνώριση θετικών δράσεων 

και την ανταλλαγή καλών πρακτικών» (European Council, 2006: 7).  

Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση μετά 

το 2000, παρουσιάζοντας το στρατηγικό πρόγραμμα της Ένωσης «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010».  

 
 

4.2.1. Το Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» 
 
 

Η ιδέα της κατασκευής της «Ευρώπης» και η λειτουργία της ως ένα κανονιστικό ιδανικό το οποίο 

τείνει να επηρεάζει, αν δεν οργανώνει, τις εθνικές εκπαιδευτικές πολιτικές έχει απασχολήσει τη σχετική 

βιβλιογραφία (Nóvoa & Lawn, 2002, Nóvoa, 2007). Υπό αυτό το πρίσμα το πρόγραμμα «Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2010»39 λειτούργησε ως ένα είδος «ομπρέλας» για την πολιτική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης  (Ε.Ε.) (Nóvoa, 2002, 2007) και τη ρύθμιση του πεδίου της εκπαίδευσης στα πλαίσια της 

πολυεπίπεδης κλίμακας περιφερειακών (δηλαδή των ευρωπαϊκών στα όρια της παγκόσμιας δια-

κυβέρνησης), εθνικών και τοπικών/ ιδρυματικών πόλων εξουσίας και δράσης (Dale & Robertson, 2007). 

Σε αυτό το πλαίσιο, και με αναφορά στη θεωρητική προβληματική της παρούσας έρευνας, το Πρόγραμμα 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» αναγνωρίζεται ως το κυρίαρχο καθεστώς πρακτικής (Haarh, 2004, 

Dean, 2006), μέσα από το οποίο από τη δεκαετία του 2000 η Ε.Ε. άρχισε να παράγει εξειδικευμένο λόγο 

και να ασκεί τη διακυβέρνησή της στον τομέα της εκπαίδευσης. 

                                                
38 Οι ομάδες εργασίας μεταξύ των χωρών για την ανταλλαγή καλών πρακτικών και αμοιβαίας μάθησης [Clusters] που 
δραστηριοποιούνται στα τέλη της δεκαετίας του 2000 στο πλαίσιο του προγράμματος αφορούν τα εξής ζητήματα: α) 
Εκσυγχρονισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, β) Εκπαιδευτικούς και Εκπαιδευτές, με υπο-ενότητα για Εκπαιδευτικούς και 
Εκπαιδευτές στην τεχνική και εκπαίδευση και κατάρτιση, γ) Καλύτερη χρήση των πόρων, δ) Μαθηματικά, επιστήμη και 
τεχνολογία (ΜΕΤ), ε) Πρόσβαση και κοινωνική ένταξη στη δια βίου μάθηση, ε) Βασικές Ικανότητες, στ) Τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ), ζ) Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων, η) Ομάδα εργασίας για το σχέδιο 
δράσης της προώθησης της ενήλικης μάθησης, θ) Ευρωπαϊκό δίκτυο πολιτικής για τη δια βίου καθοδήγηση [Lifelong 
Guidance] (στο http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc32_en.htm).  
39 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm 
 Συνέχειά του αποτελεί το «Στρατηγικό πλαίσιο για την Ευρωπαϊκή συνεργασία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 
(ΕΤ2020)» (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc1120_en.htm). 
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To Πρόγραμμα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» ξεκίνησε το 2001 (European 

Council 2001, 2002), αναπτύχθηκε επιχειρησιακά (European Commission, 2003b) και ανατροφοδοτείται 

συνεχώς στα πλαίσια της εξέλιξης της ίδιας της Στρατηγικής της Λισαβόνας (European Council, 2004, 

2007a). Το πρόγραμμα εργασίας λειτουργεί ουσιαστικά ως μια διευρυμένη τεχνολογία -«μια πλατφόρμα 

συνεργασίας (European Commission, 2003b)», η οποία έχει ως βασικούς σκοπούς τον προσδιορισμό 

προτεραιοτήτων εκπαιδευτικής πολιτικής, την παρουσίαση των επιμέρους πολύ-επίπεδων δράσεων 

(επιχειρησιακά προγράμματα, μελέτες), την τεκμηρίωση της παραγόμενης πολιτικής, το συντονισμό και 

την ανταλλαγή καλών πρακτικών και το συντονισμό της παρακολούθησης της πορείας διάχυσης και 

υλοποίησης των πολιτικών για την εκπαίδευση και την κατάρτιση στις εκπαιδευτικές δομές της Ευρώπης 

και τα συστήματα των κρατών μελών.      

Η διάρθρωση του επιχειρησιακού προγράμματος, η οργάνωση των ειδικών στόχων του40 και των 

αντίστοιχων ομάδων εργασίας εκείνη την περίοδο έγινε με αναφορά σε οχτώ οριζόντιες θεματικές ομάδες 

(European Commission, 2003b: 11):  

 Εκπαίδευση εκπαιδευτών και εκπαιδευτών 

 Βασικές ικανότητες, διδασκαλία ξένων γλωσσών, επιχειρηματικότητα 

 ΤΠΕ στην εκπαίδευση και την κατάρτιση 

 Βελτίωση των δεικτών σχετικά με τα μαθηματικά και τις επιστήμες 

 Πόροι 

 Κινητικότητα και ευρωπαϊκή συνεργασία  

 Περιβάλλον ενισχυτικό της μάθησης, πολιτειότητα και ένταξη (σύνδεση με την ομάδα 

εργασίας της διαδικασίας της Κοπεγχάγης για το θέμα της διά βίου μάθησης).      

 Ελκυστικότητα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ενίσχυση της σύνδεσης με την 

εργασιακή ζωή και την κοινωνία (σύνδεση με την ομάδα εργασίας της διαδικασίας της 

Κοπεγχάγης για το θέμα της άτυπης και μη τυπικής μάθησης και της δια βίου μάθησης) 

Το παραπάνω πλαίσιο αποτέλεσε την αρχή μιας καταιγιστικής παραγωγής κειμένων πολιτικής για 

την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση, τα οποία ανατροφοδότησαν την πορεία και 

ανανέωναν συνεχώς τις στρατηγικές προτεραιότητες και τους άξονες δράσης του προγράμματος και 

καθόρισαν τη σημερινή κατάσταση και τους στόχους του για το μέλλον (European Council, 2004). Η 

συστηματική ανάλυση της διαχρονικής πορείας και των αλλαγών που έλαβαν χώρα αποτελεί μία 

                                                
40 Το πρόγραμμα ξεκίνησε και αναπτύχθηκε με βάση τρεις στρατηγικούς στόχους και 13 ειδικούς στόχους. Οι στρατηγικοί 
στόχοι είναι οι εξής: 1) Βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
στην Ε.Ε., 2) διευκόλυνση της πρόσβασης στα συστήματα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, 3) άνοιγμα των συστημάτων 
εκπαίδευσης και κατάρτισης στον ευρύτερο κόσμο (European Council, 2002). Για την αναλυτική παρουσίαση των ειδικών 
στόχων και των δεικτών παρακολούθησης του προγράμματος, βλ. Παπαδάκης (2006).  
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σημαντική παράμετρο για την κατανόηση των σχέσεων εξουσίας, της γνώσης και των πολιτικών 

πρακτικών στο πλαίσιο λειτουργίας της Ε.Ε., ωστόσο αυτό ξεπερνά τα όρια της παρούσας μελέτης.  

 Απολύτως ενδεικτικά του μετασχηματισμού στο επίπεδο της ρητορικής που έχει συντελεστεί όλα 

αυτά τα χρόνια, μπορούμε να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο ότι το 2006 η καταγραφή της προόδου των 

στόχων της δια βίου μάθησης γίνεται με αναφορά στους εξής θεματικούς άξονες (European Commission, 

2005c):  

 Συμμετοχή των ενηλίκων σε διαδικασίες μάθησης  

 Βασικές ικανότητες 

 Μη τυπική μάθηση  

 Εθνικό πλαίσιο προσόντων  

 Συνεργασίες  

 Εκπαίδευση και Κατάρτιση εκπαιδευτικών  

 ΤΠΕ 

 Καθοδήγηση στη Δια βίου μάθηση 

 Προσχολική Εκπαίδευση  

  Oι θεματικές, οι οποίοι οργανώνουν την παρουσίαση της παραγωγής πολιτικής για την 

Εκπαίδευση και την Κατάρτιση 2010 στην εξέλιξή του είναι οι εξής41: 

 Κινητικότητα και εργαλεία δια βίου μάθησης  

 Σχολική Εκπαίδευση 

 Ανώτατη Εκπαίδευση  

 Τεχνική Εκπαίδευση και κατάρτιση  

 Μάθηση Ενηλίκων  

Η ρύθμιση αυτή εμφανίζεται περισσότερο συγκεντρωτική συγκριτικά με περασμένες φάσεις 

παρουσίασης των επιμέρους ζητημάτων εκπαιδευτικής πολιτικής της Ε.Ε. Πρόκειται για μια διάρθρωση 

που θυμίζει όλο και περισσότερο τη δομή των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων. Το γεγονός αυτό, 

δεδομένης της γενικότερης ενίσχυσης του ελέγχου από μέρους της Ε.Ε. απέναντι στα κράτη μέλη, 

επιτρέπει την υπόθεση ότι το πλαίσιο της διάχυσης των πολιτικών για την εκπαίδευση και της  

παρακολούθησης της πορείας της σύγκλισης «συντονίζεται» με τις εθνικές δομές προκειμένου να γίνεται 

περισσότερο αποτελεσματικό.   

Ολοκληρώνοντας, μια παρατήρηση, η οποία είναι ενδεικτική της μεγάλης ρευστότητας και της 

πολλαπλότητας των κριτηρίων που επικρατούν στο πεδίο, και η οποία θα επιτρέψει τη νοηματική 

τοποθέτηση των ειδικών θεμάτων ενδιαφέροντος της παρούσας μελέτης, δηλαδή την εκπαίδευση των 
                                                
41 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc28_en.htm  
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εκπαιδευτικών, την ανώτατη εκπαίδευση, τα πλαίσια προσόντων, αφορά ακριβώς τις αλλαγές που 

εντοπίζονται στη σπουδαιότητα που προβάλλεται σε κάθε φάση του προγράμματος στα επιμέρους 

ζητήματα της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Η μελέτη των επίσημων κειμένων/εγγράφων και η 

παρακολούθηση της παρουσίασης του προγράμματος εργασίας τη δεκαετία του 2000 στην επίσημη 

ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γι’ αυτό- ενδεικτικό δείγμα των οποίων μόλις παρατέθηκε- 

δείχνει τις εξής αλλαγές: α) Την ενίσχυση της σημασίας που αποδίδεται στον τομέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης, ο οποίος  εμφανίζεται πλέον ως ένας κεντρικός άξονας πολιτικής της ΕΕ άμεσα 

συνδεδεμένος με τη διαδικασία της Μπολόνια και τον ΕΧΑΕ, και β) την ενίσχυση του ενδιαφέροντος για 

το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων στα μέσα της δεκαετίας και ύστερα στην ένταξή του στον άξονα της 

Κινητικότητας και των εργαλείων δια βίου μάθησης. Τέλος, γ) αντίθετη πορεία καταγράφεται στο 

ζήτημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, το οποίο σήμερα «έχει απορροφηθεί» από τον άξονα 

«Σχολική εκπαίδευση». Όπως φαίνεται στην ιστοσελίδα του προγράμματος, το  γεγονός αυτό συνδέεται 

και παραπέμπει στο ότι το πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών έχει στραφεί τα τελευταία χρόνια 

στο χώρο του σχολείου και στην ενδοσχολική επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Επίσης, 

ειδική έμφαση δίνεται τα τελευταία χρόνια στους εκπαιδευτικούς της τεχνικής εκπαίδευσης.        

Η ενότητα συνεχίζεται με την σύντομη ανασκόπηση της πολιτικής της Ε.Ε. για την εκπαίδευση 

των εκπαιδευτικών και τα προγράμματα σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης.  

 

4.2.1.1. Ανασκόπηση της πολιτικής της Ε.Ε. για την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών 
 

 
Από το 2000 οπότε και ξεκίνησε η στρατηγική της Λισαβόνας, μέχρι και σήμερα μέσω του 

προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» (European Council, 2002), η Ε.Ε. 

αναπτύσσει σταθερά και μεθοδικά την πολιτική επιρροή της στα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών 

μελών. Ένας από τους τρεις στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. για την εκπαιδευτική πολιτική 

είναι: «η βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης στην Ε.Ε.». Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί και «εκπαιδευτές» [teachers and trainers] 

αναγνωρίζονται ως βασικοί παράγοντες, γεγονός που οδήγησε και εξηγεί μέχρι και σήμερα γιατί η «η 

βελτίωση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτών» είναι ένας από 

του πιο σημαντικούς στόχους και περιοχές συνεργασίας στο πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

2010». Η ομάδα ειδικών του προγράμματος για τους εκπαιδευτικούς έχει αναπτύξει τη δραστηριότητά 

της στη βάση τεσσάρων σημαντικών ζητημάτων, όπως για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν στην έκθεση 

του Ευρωπαϊκού συμβουλίου το 2002 (European Council 2002: 7). Τα ζητήματα αυτά είναι τα εξής: 

 Η αναγνώριση των δεξιοτήτων [skills] που χρειάζεται να έχουν οι εκπαιδευτικοί, με δεδομένους 

τους μεταλλασσόμενους ρόλους τους στη κοινωνία της γνώσης.   
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 Η παροχή των όρων που θα υποστηρίζουν ικανοποιητικά τους εκπαιδευτικούς να 

ανταποκριθούν στις προκλήσεις που θέτει η κοινωνία της γνώσης, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής 

εκπαίδευσης και της επιμόρφωσής τους στα πλαίσια της δια βίου μάθησης.  

  Η διασφάλιση ενός επαρκούς επίπεδου γνώσεων για την είσοδο στο επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού, και η μέριμνα για την κάλυψη των μακροχρόνιων αναγκών για τους εκπαιδευτικούς, 

καθιστώντας τα επαγγέλματα της διδασκαλίας και της μάθησης περισσότερο ελκυστικά.  

 Η προσέλκυση εκπαιδευτικού προσωπικού με επαγγελματική εμπειρία σε άλλα πεδία.      

 Όσον αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι απαιτήσεις που έθεσε η ενδιάμεση έκθεση 

του 2004 οδήγησαν στο κείμενο των «Κοινών ευρωπαϊκών αρχών για τις ικανότητες και τα προσόντα 

των εκπαιδευτικών» (European Commission, 2005d). Σύμφωνα με αυτό το έγγραφο, οι κοινές αρχές που 

πρέπει να διακρίνουν την ανάπτυξη των πολιτικών για ποιοτικά και αποδοτικά εκπαιδευτικά συστήματα 

είναι το υψηλών προσόντων επάγγελμα για τους εκπαιδευτικούς με εκπαίδευση ανώτατου επίπεδου, ένα 

επάγγελμα απολύτως ενταγμένο στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης που να εξασφαλίζει τη συνέχεια της 

αρχικής, εισαγωγικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ένα επάγγελμα με κινητικότητα, ένα επάγγελμα 

που να βασίζεται σε εταιρικές σχέσεις με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αναφορικά με τη δια βίου 

μάθηση, το έγγραφο συνιστά στους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής την ανάπτυξη 

σταθερών και επαρκών στρατηγικών χρηματοδότησης τυπικών και μη τυπικών δραστηριοτήτων 

συνεχιζόμενης επαγγελματικής ανάπτυξης, οι οποίες αφενός, θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάρτιση στα 

ειδικά γνωστικά αντικείμενα και στην παιδαγωγική και αφετέρου, θα πρέπει να προσφέρονται και να 

αναγνωρίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας των εκπαιδευτικών. Επίσης, όσον αφορά το 

περιεχόμενο των προγραμμάτων της αρχικής και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών, 

τονίζονται η σημασία των διεπιστημονικών και των συνεργατικών προσεγγίσεων στη μάθηση.  

 Σε αυτό το πλαίσιο, τρεις βασικές ικανότητες περιγράφονται για τους εκπαιδευτικούς. Πρώτον, 

θα πρέπει να είναι ικανοί να δουλεύουν σε συνεργασία με άλλους. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να είναι ικανός για ομαδική εργασία, υποστηρίζοντας τις δυνατότητες και την ανεξάρτητη 

ανάπτυξη κάθε εκπαιδευόμενου με τρόπο που να ενισχύει τα συλλογικά επιτεύγματα, επιδεικνύοντας 

αυτοπεποίθηση στην εμπλοκή του με τους άλλους και συνεργαζόμενος με τους συναδέλφους για την 

ενίσχυση των διαδικασιών της διδασκαλίας και της μάθησης.   Δεύτερον, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να 

εργάζονται με τη γνώση, την τεχνολογία και την πληροφορία.  Ειδικότερα, θα πρέπει να μπορούν να 

εμπλέκονται με διάφορα είδη γνώσης και να αναστοχάζονται πάνω σε αυτά με τρόπο ώστε να 

οικοδομούν και να διαχειρίζονται ελεύθερα περιβάλλοντα μάθησης. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να 

νοιώθουν αυτοπεποίθηση στη χρήση των ICT και να τις εισάγουν στη διαδικασία της διδασκαλίας και 

της μάθησης όταν κρίνεται σκόπιμο. Τέλος, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να μπορούν να διαχειρίζονται 
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την πληροφορία και να οδηγούν τους μαθητευόμενους στα δίκτυα όπου μπορεί να εξευρεθεί και να 

αξιοποιηθεί η πληροφορία. 

Καταληκτικά, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να συνδέουν στην καθημερινή τους πρακτική την καλή 

κατανόηση των θεωρητικών ειδικών γνώσεων, τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες δια βίου μάθησης και 

την εμπειρία τους από την επαγγελματικό στίβο έτσι ώστε να αναπτύσσουν ένα μεγάλο εύρος 

στρατηγικών διδασκαλίας και μάθησης, συμβατές με τις ανάγκες των μαθητών τους. Τελευταίο αλλά όχι 

λιγότερο σημαντικό, οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να δουλεύουν μαζί με την κοινωνία και μέσα σε αυτή. Η 

κοινωνία εδώ έχει το πολυσύνθετο νόημα της παγκόσμιας κοινότητας, όπου η ιδιότητα του πολίτη 

[citizenship], η πολυπολιτισμικότητα, η κινητικότητα, η πολιτισμική ποικιλομορφία των μαθητών και η 

αναγνώριση των κοινών αξιών συνάδουν με την ανάγκη της συμβολής των εκπαιδευτικών στα 

συστήματα της διασφάλισης της ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 

προετοιμάσουν τους μαθητευόμενους να ενεργούν ως παγκόσμια προσανατολισμένοι πολίτες της Ε.Ε. 

και να διαθέτουν αυτές τις κοινωνικές αξίες. Όλα αυτά προϋποθέτουν/απαιτούν οι εκπαιδευτικοί να είναι 

ικανοί να συνεργάζονται αποτελεσματικά με την τοπική κοινότητα, με τους εταίρους και τους 

ενδιαφερόμενους φορείς στον τομέα της εκπαίδευσης, για παράδειγμα με τους γονείς, τα ιδρύματα 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών και τις ομάδες αντιπροσώπων (European Commission, 2005d).  

 Ολοκληρώνοντας, πρέπει να σημειώσουμε ότι ο λόγος για τα χαρακτηριστικά της ποιότητας στον 

τομέα της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών αποκρυσταλλώνεται στα κείμενα της Επιτροπής (European 

Commission, 2007b) και του Συμβουλίου (European Council, 2007b). 

 

4.2.1.2. Προγράμματα Σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης   
 

 
Όσον αφορά το θέμα των προγραμμάτων σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης, η μελέτη του 

πεδίου των ΕΕΠ δείχνει ότι αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την ανάπτυξη επιμέρους αξόνων δράσης 

και την επίτευξη των επιμέρους στόχων σχετικά με το πανεπιστήμιο και την πιστοποίηση εκπαιδευτικών 

και επαγγελματικών προσόντων (Cedefop, 2009). Ο λόγος των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των 

ικανοτήτων αναπτύχθηκε σταδιακά όχι μέσα από αμιγώς πολιτικές διαδικασίες, αλλά επιχειρησιακά, 

κυρίως μέσα από την παρέμβαση και τη δράση προγραμμάτων και ομάδων ειδικών στην κατεύθυνση 

συγκρότησης και σταδιακής διάχυσης στα κράτη μέλη μιας πλήρους μεθοδολογίας οργάνωσης, 

μετάδοσης/πρόσκτησης και αξιολόγησης της γνώσης στα προγράμματα σπουδών της ανώτατης 

εκπαίδευσης. Όπως ήδη έχει αναφερθεί και θα αναλυθεί λεπτομερώς στη συνέχεια το Tuning Project 

(2003) αναδείχθηκε στον κυριότερο φορέα αναπαραγωγής του λόγου και των πρακτικών στο εν λόγω 

πεδίο. Τα κείμενα πολιτικής είτε πρόκειται για την Ε.Ε. είτε για τη Διαδικασία της Μπολόνια έπονται των 

δράσεων του προγράμματος προκειμένου να αναγνωρίσουν τη σημασία, να νομιμοποιήσουν και να 
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χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία αυτά για την παραγωγή και την υλοποίηση κεντρικών πολιτικών στόχων, 

όπως για παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων για τη δια βίου μάθηση (European 

Communities, 2008)42. Όσον αφορά, τέλος, την αποτύπωση και την παρακολούθηση της πορείας 

αναμόρφωσης και των σημείων σύγκλισης των προγραμμάτων σπουδών στα κράτη μέλη σε σχέση με τις 

κατευθύνσεις των ΕΕΠ, η σχετική παραγωγή δεν είναι μεγάλη. Η πλέον συναφής μελέτη που 

εντοπίστηκε είναι μια εξειδικευμένη μελέτη πανευρωπαϊκής κλίμακας, την οποία θα συζητήσουμε στην 

συνέχεια της παρούσας ενότητας. Η σημασία της, όπως θα δούμε αναλυτικά και στο Κεφάλαιο 6 της 

διατριβής, όπου και επανερχόμαστε, έγκειται και στο γεγονός ότι συμπεριλαμβάνει την περίπτωση της 

Ελλάδας.    

Η μελέτη αυτή, η οποία αποτελείται από τέσσερα μέρη (CHEPS, 2007a), είναι το αποτέλεσμα 

ενός προγράμματος έρευνας για την αναμόρφωση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών στην 

Ευρώπη, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS - 

University of Twente) στην Ολλανδία με τη συμμετοχή πανεπιστημιακών από την Ευρώπη το 2006. 

Υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο σκοπός της έρευνας είναι η παρακολούθηση της 

εφαρμογής της Διαδικασίας της Μπολόνια και της Λισαβόνας και η διερεύνηση του κατά ατά πόσο αυτές 

οι διαδικασίες πολιτικής έχουν επιταχύνει τις εθνικές και ιδρυματικές συζητήσεις σχετικά με την 

καταλληλότητα των τρεχόντων προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε 32 ευρωπαϊκές χώρες. 

Κεντρικοί στόχοι της μελέτης είναι η συγκέντρωση στοιχείων και η παραγωγή δεδομένων για τις 

εξελίξεις και τις αναμορφώσεις των προγραμμάτων σε πέντε αντικείμενα σπουδών, 

συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, ώστε να εκτιμηθεί η πρόοδος που έχει 

συντελεστεί και να αναγνωριστούν οι καλές πρακτικές.  

Για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας έρευνας χρησιμοποιούνται α) οι εθνικές εκθέσεις, β) ένα 

ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε πρυτάνεις και στους διευθυντές προγραμμάτων στα πέντε 

αντικείμενα σπουδών και έχει σκοπό να συγκεντρώσει τις απόψεις τους και τις αντιλήψεις για τις 

μεταρρυθμίσεις, και γ) Μελέτες περίπτωσης για τις καλές πρακτικές για καθένα από τα πέντε γνωστικά 

αντικείμενα της μελέτης. Οι χώρες, οι οποίες αναγνωρίστηκαν ως παραδείγματα καλών πρακτικών και 

μελετήθηκαν ειδικά είναι η Ελβετία στην Ιατρική, η Γερμανία στους Μηχανικούς, η Ιρλανδία στη 

Νομική, η Φινλανδία στην Ιστορία και η Αγγλία στην Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών (CHEPS, 2007a).    

Το κεφάλαιο ανασκόπησης των ΕΕΠ συνεχίζεται με την παρουσίαση της Διαδικασίας της 

Μπολόνια.  

                                                
42 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc44_en.htm  
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4.3.  Η Διαδικασία της Μπολόνια για τη δημιουργία του ΕΧΑΕ 

 
   

Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται η Διαδικασία της Μπολόνια43 στα βασικά στάδια της 

πολιτικής της εξέλιξης από το 1999 μέχρι και το 2010, οπότε και ολοκληρώθηκε, θέτοντας ως νέο 

ορόσημο για την πλήρη εφαρμογή του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης το 202044. Η 

διαδικασία αυτή φέρει σταθερά χαρακτηριστικά ενός ισχυρού καθεστώτος πρακτικής και μιας 

τεχνολογίας (Dean, 2006) παραγωγής και υλοποίησης πολιτικών για τον τομέα αιχμής της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο.  

Συγκεκριμένα, η διαδικασία στην περίοδο της εξέλιξής της προωθεί τα εξής στοιχεία στις 

συνθήκες της διακυβέρνησης στον ευρωπαϊκό χώρο: α) Την πρακτική των διακρατικών συμφωνιών, β) 

την ιδέα της εθελοντικής συμμετοχής και της αυτορρύθμισης των κρατών προκειμένου να 

προσαρμόσουν τα συστήματά τους στις κοινές αρχές ρύθμισης του χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, γ) την 

ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής με αποτέλεσμα την συνεχή αύξηση του αριθμού των κρατών μελών (τα 

συμμετέχοντα κράτη στη Σορβόννη ήταν 4, έγιναν 29 στη συνάντηση της Μπολόνια, ενώ σήμερα 

αριθμούν τα 47),  δ) την ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων συνεργασίας με μη κυβερνητικούς φορείς (EUA, 

ΕΝQA, ESU, EURASHE)45, με υπερεθνικούς πολιτικούς οργανισμούς (OECD, Unesco, UNICE, To 

Συμβούλιο της Ευρώπης)46, και με την Ε.Ε47 που λειτουργεί ως μέλος της διαδικασίας.  

Η διαδικασία στηρίζεται στην ανάπτυξη ενός πυραμιδικού μοντέλου διακυβέρνησης και 

πολιτικής48- με πορεία από τη βάση προς την κορυφή ως προς την ανατροφοδότηση και τη διαμόρφωση 

των πολιτικών (Ομάδες Εργασίες [Working Groups], Ομάδες ανατροφοδότησης της Μπολόνια [Bologna 

Follow Up Groups- BFUG], Συναντήσεις Υπουργών) και από την κορυφή προς τη βάση πορεία στη 

διάχυση και εφαρμογή των πολιτικών με προώθηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων στα συστήματα της 

ανώτατης εκπαίδευσης των συμμετεχόντων κρατών μελών (Κλάδης, 2007). Ακολουθούνται 

συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα με σημεία αναφοράς τις υπουργικές συναντήσεις ανά δύο χρόνια, ενώ 

η ευθύνη για τη διοργάνωση κάθε συνάντησης [secretariat] ανατίθεται σε ένα κράτος μέλος της 

διαδικασίας. Επίσης, προωθείται η υιοθέτηση και η εντατικοποίηση της εφαρμογής των πρακτικών 
                                                
43 Για μια λεπτομερέστερη ανάλυση της Διαδικασίας της Μπολόνια και της εφαρμογής της στην περίπτωση της Ελλάδας και 
της Αγγλίας με αναφορά στη θεωρία του λόγου βλ. Kolokitha, (2009).   
44  http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/  
45 Η πρώτη αναφορά της συνεργασίας με τους φορείς αυτούς γίνεται στο κείμενο της συνάντησης της Πράγας (Prague 
Communiqué, 2001). Στο κείμενο του Λονδίνου οι τέσσερις ενώσεις αναφέρονται ως «η ομάδα των 4Ε» (London 
Communiqué, 2007).  
46 Μεγαλύτερο «άνοιγμα» της διαδικασίας προς υπερεθνικούς οργανισμούς καταγράφεται στο κείμενο της Συνάντησης στο 
Μπέργκεν (Bergen Communiqué, 2005) και της συνάντησης στο Λονδίνο (London Communiqué. 2007).  
47 Η αναγνώριση της εποικοδομητικής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην εξέλιξη της Διαδικασίας γίνεται στο κείμενο 
της Πράγας (Prague Communiqué, 2001).  
48 Η δομή της διαδικασίας διαγραμματικά στο  
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/Norway/041014Fact_Sheet_Bologna-Process.pdf  
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ορατότητας/παρακολούθησης [monitoring] της πορείας υλοποίησης των πολιτικών στα εθνικά 

συστήματα ειδικά μετά το 2005, οπότε και άρχισαν να δημοσιεύονται ετήσιες εκθέσεις απολογισμού 

[Stocktaking reports] της διαδικασίας. Τέλος, συγκροτεί και διαχέει συγκεκριμένα πρότυπα γνώσης και 

ταυτότητας για τα ατομικά και συλλογικά υποκείμενα που εμπλέκονται στο τομέα της ανώτατης 

εκπαίδευσης. Στη συνέχεια της ενότητας γίνεται ανασκόπηση και αποτίμηση της πολιτικής πορείας και 

των βασικών χαρακτηριστικών της διαδικασίας.            

 

4.3.1. Σύντομη ανασκόπηση της Διαδικασίας της Μπολόνια  
 
  

Συνολικά στα πλαίσια της Διαδικασίας της Μπολόνια έλαβαν χώρα 9 υπουργικές συναντήσεις, 

συμπεριλαμβανομένης και της Διακήρυξη της Σορβόννης.  Η πρώτη πολιτική δέσμευση στο εγχείρημα 

της δημιουργίας ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης καταγράφεται το 1998 με την κοινή 

διακήρυξη των Υπουργών αρμόδιων για την ανώτατη εκπαίδευση της Γερμανίας, της Γαλλίας, της 

Ιταλίας και της Μ. Βρετανίας στη Σορβόννη (Sorbonne Joint Declaration, 1998). Η διακήρυξη αυτή 

διαμόρφωσε την ατζέντα της διαδικασίας μετέπειτα. Τα ζητήματα που έθεσε συνοψίζονται στα εξής 

σημεία: α) στην υποχρέωση των ευρωπαίων πολιτών για δια βίου εκπαίδευση και επαγγελματική 

επιμόρφωση, β) στην παροχή δυνατοτήτων στους φοιτητές για αριστεία στο πεδίο των ενδιαφερόντων 

τους, γ) στην ενίσχυση της κινητικότητας και της συνεργασίας φοιτητών και προσωπικού, δ) στην 

εφαρμογή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών κύκλων σπουδών με σκοπό την επίτευξη της αναγκαίας 

συγκρισιμότητας και αναγνώρισης, ε) στην ευελιξία των συστημάτων μέσα από την εφαρμογή του 

συστήματος πιστωτικών μονάδων και στ) στη διεύρυνση της πρόσβασης στους κύκλους σπουδών.  

Το 1999 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στην Μπολόνια, ξεκινώντας την επονομαζόμενη στο 

εξής Διαδικασία της Μπολόνια. Στη διακήρυξη (Bologna Declaration, 1999) που συνυπογράφτηκε από 

τους 29 συμμετέχοντες υπουργούς, αρμόδιους για την ανώτατη εκπαίδευση, αναγνωρίζεται η σημασία 

της γνώσης ως παράγοντας κοινωνικής συνοχής και πολιτισμικής ανάπτυξης στην Ευρώπη. Το κείμενο 

αυτό, κάνοντας αναφορά στη διακήρυξη της Σορβόννης, εξαίρει τον κεντρικό ρόλο του πανεπιστημίου 

στην ανάπτυξη της πολιτισμικής διάστασης της Ευρώπης. Επίσης, αναφέρει τον ευρωπαϊκό χώρο 

ανώτατης εκπαίδευσης ως το μέσο για την προαγωγή της κινητικότητας και της απασχολισιμότητας των 

πολιτών, καθώς και της συνολικής ανάπτυξης της ηπείρου. Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Μπολόνια, οι 

συγκεκριμένοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να συγκλίνουν τα εθνικά συστήματα 

ανώτατης εκπαίδευσης είναι οι εξής: 

  Η υιοθέτηση ενός συστήματος εύκολα αναγνώσιμων και συγκρίσιμων πτυχίων, μέσω της 

θεσμοθέτησης του Συμπληρώματος Διπλώματος [Diploma Supplement]. Σκοπός είναι η ενίσχυση 
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της απασχολησιμότητας των ευρωπαίων πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 

ανώτατης εκπαίδευσης διεθνώς.  

 Η υιοθέτηση ενός κοινού συστήματος δυο κύκλων σπουδών, του προπτυχιακού κύκλου και του 

μεταπτυχιακού κύκλου με δυο επίπεδα σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό). 

 Η συγκρότηση ενός συστήματος πιστωτικών μονάδων- όπως το ECTS- με σκοπό την 

διευκόλυνση της κινητικότητας των ευρωπαίων φοιτητών και της δια βίου μάθησης. 

 Η προώθηση της κινητικότητας των φοιτητών, καθηγητών, ερευνητών και διοικητικού 

προσωπικού. 

 Η προώθηση της συνεργασίας στο ζήτημα της διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών σύγκρισης.    

 Η προώθηση της αναγκαίας ευρωπαϊκής διάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση, με ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για την ανάπτυξη των προγραμμάτων σπουδών, για τις συνεργασίες ιδρυμάτων, για 

την επεξεργασία πλαισίων κινητικότητας και συγχωνευμένων προγραμμάτων σπουδών και για 

την εκπαίδευση και την έρευνα.   

Το 2001 οι Υπουργοί Παιδείας 32 κρατών συναντήθηκαν στην Πράγα, όπου  και κλήθηκαν να 

κάνουν απολογισμό της προόδου που είχε επιτευχθεί και να σχεδιάσουν περαιτέρω δράσεις στη βάση 

των κεντρικών στόχων που προσυπογράφτηκαν στην Μπολόνια. Ειδικότερα, στο επίσημο κείμενο της 

συνάντησης (Prague Communiqué, 2001) επιβεβαιώθηκε το ενδιαφέρον σχετικά με την επίτευξη των 6 

κεντρικών στόχων που τέθηκαν στη Μπολόνια. Όσον αφορά τα προγράμματα σπουδών αναφέρεται ότι 

για την περαιτέρω ενδυνάμωση της Ευρωπαϊκής διάστασης στην ανώτατη εκπαίδευση για την ενίσχυση 

της απασχολισιμότητας, οι υπουργοί καλούν τον τομέα ανώτατης εκπαίδευσης να αυξήσει τις αυτοτελείς 

διδακτικές ενότητες [modules], και τα μαθήματα και προγράμματα σπουδών όλων των επιπέδων με 

“ευρωπαϊκό” περιεχόμενο και προσανατολισμό. Επίσης, αναφέρεται ότι και η οργάνωση αυτών των 

προγραμμάτων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές (μαθησιακά αποτελέσματα 

ικανότητες, έμφαση στη μάθηση, ενεργεί εμπλοκή των φοιτητών μςε τη μαθησιακή διαδικασία κλπ).  

 Στην εν λόγω υπουργική συνάντηση διατυπώθηκαν τρεις επιπλέον στόχοι για τον ΕΧΑΕ, οι οποίοι 

αφορούν τις εξής διαστάσεις της ανώτατης εκπαίδευσης:  

 Τη στήριξη της δια βίου μάθησης ως αναγκαίας συνθήκης για την αντιμετώπιση της πρόκλησης 

της ανταγωνιστικότητας της μελλοντικής ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης.  

 Την υποστήριξη της ενεργούς εμπλοκής των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των φοιτητών 

στην προώθηση της διαδικασίας. Η έννοια της ποιότητας υποδεικνύεται ως βασική συνθήκη για 

την εμπιστοσύνη, τη συνάφεια, την κινητικότητα, την συμβατότητα και την ελκυστικότητα του 

ΕΧΑΕ. Επίσης, εξαίρονται οι συμβολές σε σχέση με την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών που 
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να συνδυάζουν ακαδημαϊκή ποιότητα και απασχολισημότητα διαρκείας. Αναγνωρίζεται το 

αίτημα των ευρωπαίων φοιτητών για προώθηση της κοινωνικής διάστασης στη διαδικασία.  

 Την προώθηση της ελκυστικότητας του ΕΧΑΕ για φοιτητές από την Ευρώπη και από άλλα 

σημεία του κόσμου.  

To 2003 έλαβε χώρα η συνάντηση του Βερολίνου με τη συμμετοχή 33 Ευρωπαίων Υπουργών. 

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της συνάντησης (Berlin Communiqué, 2003), οι υπουργοί έλαβαν υπόψη 

τους το συμπέρασμα του ευρωπαϊκού συμβουλίου της Λισαβόνας (2000) για μια δυναμική και 

ανταγωνιστική ευρωπαϊκή οικονομία βασισμένη στη γνώση και το έθεσαν εντός του πλάνου της 

Διαδικασίας της Μπολόνια. Ταυτόχρονα επιβεβαιώνεται το ενδιαφέρον για την κοινωνική διάσταση της 

διαδικασίας με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την μείωση των κοινωνικών και 

διαφυλικών ανισοτήτων στο εθνικό και το ευρωπαϊκό επίπεδο.    

Η συνάντηση του Βερολίνου διασαφήνισε περαιτέρω το περιεχόμενο των 9 στρατηγικών αρχών 

της διαδικασίας για τη δημιουργία του ΕΧΑΕ και σηματοδότησε την στροφή της διαδικασίας στο ζήτημα 

της εφαρμογής τους στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα (Κλάδης, 2007, Πασιάς, 2010). Οι άξονες 

δράσης στους οποίους εστιάστηκε το ενδιαφέρον της αποτελεσματικής προώθησης των πολιτικών αρχών 

της διαδικασίας είναι οι εξής (Berlin Communiqué, 2003):  

       Η διασφάλιση της ποιότητας  

 Η εφαρμογή των δυο κύκλων σπουδών  

 Η βελτίωση των συστημάτων αναγνώρισης των τίτλων σπουδών.  

Το 2005 τέθηκε ως χρονικό όριο για την πλήρη εφαρμογή των τριών αυτών αξόνων δράσης. 

Όσον αφορά τη διασφάλιση της ποιότητας, οι επιμέρους στόχοι που τα εθνικά συστήματα ελέγχου 

ποιότητας θα έπρεπε να επιτύχουν είναι: α) ο ορισμός των επιμέρους φορέων ελέγχου ποιότητας και ο 

προσδιορισμός των καθηκόντων που αυτοί αναλαμβάνουν, β) η αξιολόγηση των προγραμμάτων 

σπουδών και των ιδρυμάτων με εσωτερική-εξωτερική αξιολόγηση, συμμετοχή των φοιτητών και 

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων, γ) η δημιουργία ενός συστήματος πιστοποίησης, και δ) η 

συμμετοχή σε διεθνείς δραστηριότητες συνεργασίας και δικτύωσης.  

Όσον αφορά τους δυο κύκλους σπουδών, οι υπουργοί δεσμεύτηκαν για την άμεση εφαρμογή τους 

στα κράτη μέλη μέχρι το 2005. Στα πλαίσια της ανάπτυξης των προτεραιοτήτων του συγκεκριμένου 

άξονα δράσης τίθεται για πρώτη φορά στη διαδικασία της Μπολόνια το ζήτημα των πλαισίων 

προσόντων. Συγκεκριμένα, οι υπουργοί α) τονίζουν τη σημασία της κατανόησης και της αποδοχής νέων 

προσόντων μέσα από την επίτευξη διαλόγου μέσα στα ιδρύματα και μεταξύ των ιδρυμάτων και 

εργοδοτών, β) προτρέπουν τα κράτη μέλη να επεξεργαστούν ένα πλαίσιο από συγκρίσιμα και συμβατά 

προσόντα για τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Τα προσόντα θα πρέπει να περιγράφονται σε σχέση με 
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το φόρτο εργασίας, το επίπεδο σπουδών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις ικανότητες και το προφίλ. Και 

συνεχίζουν αναφέροντας ότι τα πτυχία πρέπει να προωθούν διαφορετικά μαθησιακά αποτελέσματα έτσι 

ώστε να καλύπτουν το πλήθος των ατομικών, ακαδημαϊκών και εργασιακών αναγκών. Τέλος, η 

χορήγηση του Συμπληρώματος Διπλώματος σε όλους τους αποφοίτους αυτόματα, δωρεάν και σε μια 

ευρέως ομιλούμενη ευρωπαϊκή γλώσσα αποτελεί την ειδική δέσμευση για τη βελτίωση της διαφάνειας 

και της ευελιξίας στη διαδικασία αναγνώρισης των τίτλων σπουδών από ιδρύματα και εργοδότες.  

  Επιπλέον, το θέμα που το κείμενο του Βερολίνου εισάγει στο διάλογο για την ανώτατη 

εκπαίδευση, ως δέκατο στόχο της διαδικασίας, είναι η ανάγκη για ανάπτυξη στενών σχέσεων μεταξύ του 

ΕΧΑΕ και του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ). Τονίζεται η θέση της έρευνας ως αναπόσπαστο 

κομμάτι της ανώτατης εκπαίδευσης της Ευρώπης και αναγνωρίζεται ότι η εκπαίδευση στη έρευνα και η 

προαγωγή της διεπιστημονικότητας είναι σημαντικοί παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της 

ευρωπαϊκής ανώτατης εκπαίδευσης. Στα πλαίσια ενίσχυσης της έρευνας οι διδακτορικές σπουδές 

εισάγονται στο λόγο της Μπολόνια και παρουσιάζονται ως τρίτος κύκλος. Τέλος, εισάγεται στη 

διαδικασία η ιδέα της παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής των αξόνων δράσης μέσα από τη μέθοδο 

των εκθέσεων απολογισμού [Stocktaking Reports]. Οι χώρες αποδέχονται την ανάγκη ελέγχου της 

προόδου της διαδικασίας και δεσμεύονται για την παροχή ανοιχτής πρόσβασης στις αναγκαίες 

πληροφορίες και στα αναγκαία δεδομένα για τις εξελίξεις στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα. 

Η επόμενη συνάντηση των Υπουργών πραγματοποιείται το Μάιο του 2005 στο Bergen της 

Νορβηγίας με τη συμμετοχή 40 κρατών-μελών. Στο κείμενο των αποτελεσμάτων της συνάντησης 

(Bergen Communiqué, 2005) γίνεται καταρχάς μνεία στον κεντρικό ρόλο των ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης, το προσωπικό και τους φοιτητές ως σημαντικών εταίρων στη διαδικασία της Μπολόνια. 

Τονίζεται ότι ο ρόλος τους είναι κομβικός στο επίπεδο της εφαρμογής των αλλαγών που έχουν 

προωθηθεί νομοθετικά στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης των εθνικών κρατών. Ειδικά αναφέρονται 

στο ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών επισημαίνοντας ότι χρειάζεται χρόνος για τη βελτιστοποίηση 

του αντίκτυπου των δομικών αλλαγών σε αυτά προκειμένου να διασφαλιστεί η εισαγωγή καινοτομικών 

διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης που χρειάζονται στην Ευρώπη.  

Στο κείμενο της συνάντησης ακολουθεί η σύντομη ανασκόπηση του απολογισμού για την πρόοδο 

[Stocktaking Report] που έχει επιτευχθεί την περίοδο 2003-2005 στην εφαρμογή της αξιολόγησης, των 

κύκλων σπουδών και της αναγνώρισης των τίτλων σπουδών (Βλ. BFUG, 2005b). Στη συνέχεια 

προσδιορίζονται οι άξονες δράσης και παρακολούθησης της προόδου εφαρμογής της διαδικασίας. Το 

ενδιαφέρον για τη διετία 2005-2007 επικεντρώνεται στα εξής ζητήματα (Bergen Communiqué, 2005):  
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 Η εφαρμογή των προτύπων και των προδιαγραφών για τη διασφάλιση της ποιότητας, 

όπως προτείνονται στην έκθεση της ENQA49.   

 Η εφαρμογή των εθνικών πλαισίων προσόντων. Σύμφωνα με το κείμενο της συνάντησης, 

η περιγραφή γενικών δεικτών βασισμένων σε μαθησιακά αποτελέσματα και ικανότητες 

για τους τρεις κύκλους σπουδών περιέχονται στα πλαίσια προσόντων. Επίσης, θα πρέπει 

να προσδιορίζονται πιστωτικές μονάδες για τον πρώτο και το δεύτερο κύκλο.   

 Η απονομή και αναγνώριση κοινών τίτλων σπουδών, και σε επίπεδο διδακτορικού.  

 Η δημιουργία ευκαιριών για ευέλικτες διαδρομές στην ανώτατη εκπαίδευση, 

συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών για την αναγνώριση προηγούμενης μάθησης.    

Το κείμενο της συνάντησης ολοκληρώνεται με την ανασκόπηση των βασικών αρχών της 

διαδικασίας εν όψει της ολοκλήρωσής της το 2010. Θεμελιώδεις για τη δημιουργία του ΕΧΑΕ είναι η 

ποιότητα και η διαφάνεια. Επίσης η έρευνα, η εκπαίδευση και η καινοτομία είναι τα κλειδιά της 

ανταγωνιστικότητας. Το πλαίσιο για όλα αυτά, όπως αναφέρεται, είναι η πλούσια κληρονομιά και η 

πολιτισμική ποικιλία, ενώ επισημαίνεται ότι αποτελεί δέσμευση η ανώτατη εκπαίδευση να παραμείνει 

ένας τομέας δημόσιας ευθύνης. Σε αυτό το πλαίσιο διατυπώνεται η πολιτική δέσμευση για εγγύηση της 

αυτονομίας των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και για διασφάλιση της διαρκούς χρηματοδότησή 

τους.     

 Η επόμενη συνάντηση των Υπουργών πραγματοποιείται το Μάιο του 2007 στο Λονδίνο με τη 

συμμετοχή 45 κρατών-μελών. Στο κείμενο που συνυπογράφουν οι αρμόδιοι για την ανώτατη εκπαίδευση 

υπουργοί (London Communiqué, 2007) γίνεται ανασκόπηση της προόδου των αξόνων δράσης για την 

περίοδο 2005-2007. Η γενική πρόοδος της διαδικασίας χαρακτηρίζεται καλή, ενώ τονίζεται ότι θα 

συνεχίσει να υποστηρίζεται η μετακίνηση προς μια ανώτατη εκπαίδευση επικεντρωμένη στους φοιτητές. 

Για την εφαρμογή των εθνικών πλαισίων προσόντων, δηλαδή για τον άξονα που στο λόγο της 

διαδικασίας συνδέεται αμεσότερα με την περιγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων στα προγράμματα 

σπουδών και με τις εκπαιδευτικές επιτεύξεις των φοιτητών, αναφέρεται ότι έχει γίνει μια αρχική 

πρόοδος, ωστόσο τονίζεται ότι  απαιτείται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Ικανοποίηση εκφράζεται 

ωστόσο για το γεγονός ότι τα εθνικά πλαίσια, το πλαίσιο των τριών επιπέδων του ΕΧΑΕ και η πρόταση 

για το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι συμβατά μεταξύ τους. 

 Όσον αφορά τις προτεραιότητες για το 2009, η διαδικασία απολογισμού επικεντρώνεται στην 

κινητικότητα και στην εφαρμογή μέτρων υποστήριξης της κοινωνικής διάστασης στον ΕΧΑΕ. 

Επισημαίνεται η ανάγκη για βελτίωση της διαθεσιμότητας στοιχείων και δεδομένων για την εκτίμηση της 

προόδου των δύο αυτών αξόνων δράσης. Επιπλέον, στο κείμενο αυτό αναφέρεται για πρώτη φορά ως 
                                                
49  European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 
 http://www.enqa.eu/  
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διακριτή προτεραιότητα η βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης για καθέναν από τους τρεις κύκλους 

σπουδών, αλλά και γενικότερα για το συνολικό πλαίσιο που θέτει η δια βίου μάθηση. Οι κυβερνήσεις 

προτρέπονται να επικοινωνήσουν περισσότερο με τους εργοδότες και άλλους εμπλεκόμενους φορείς 

προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι η δομή της απασχόλησης και των επαγγελματικών σταδιοδρομιών 

είναι απολύτως συμβατή αφενός με το σύστημα των τριών επιπέδων σπουδών και αφετέρου με την 

προωθούμενη στα προγράμματα σπουδών καινοτομία των μαθησιακών αποτελεσμάτων.   

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι στο εν λόγω κείμενο ο άξονας των συνεργασιών και των 

δικτυώσεων συζητιέται με όρους παγκοσμιοποίησης και σε σχέση με τη θέση του ΕΧΑΕ εντός του 

παγκόσμιου πλαισίου ρύθμισης (London Communiqué, 2007, Bologna Process, 2007a). Η βελτίωση των 

συνθηκών πληροφόρησης σχετικά με τον ΕΧΑΕ και της αναγνώρισης των σπουδών είναι οι βασικές 

διαστάσεις που υποστηρίζονται μέσα από την υιοθέτηση στη συνάντηση του Λονδίνου της στρατηγικής 

με τίτλο «Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης στο παγκόσμιο πλαίσιο ρύθμισης»50.                          

 Η επόμενη υπουργική συνάντηση έλαβε χώρα στη Λουβαίν (Βέλγιο) το 2009 με τη συμμετοχή 

46 χωρών. Η συνάντηση αυτή κάνει συνολικό απολογισμό της δεκάχρονης διαδικασίας και θέτει το 

πλαίσιο για τη λειτουργία του ΕΧΑΕ την περίοδο μέχρι το 2020 (Leuven Communiqué, 2009). 

Επιβεβαιώνεται η προσήλωση στους άξονες δράσης της διαδικασίας και τονίζεται ότι παρά την πρόοδο 

που έχει συντελεστεί υπάρχουν εκκρεμότητες στο ευρωπαϊκό, εθνικό και ιδρυματικό επίπεδο της 

εφαρμογής, οι οποίες και θα πρέπει να αποτελέσουν τις προτεραιότητες δράσης για την ερχόμενη 

δεκαετία. Αυτές είναι:   

 Η κοινωνική διάσταση: ισότιμη πρόσβαση και ολοκλήρωση. Η αποτύπωση της ετερότητας του 

ευρωπαϊκού πληθυσμού στον φοιτητικό σώμα μέσα από την διεύρυνση της πρόσβασης και της 

συμμετοχής στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελούν βασικά διακυβεύματα του 

συγκεκριμένου άξονα δράσης.     

 Η δια βίου μάθηση. Η διεύρυνση της συμμετοχής, η δημιουργία ισχυρών σχέσεων συνεργασίας 

μεταξύ δημόσιων αρχών, ιδρυμάτων, φοιτητών, εργοδοτών και εργαζομένων και η πλήρης 

ανάπτυξη και εφαρμογή των εθνικών πλαισίων προσόντων αποτελούν τις βασικές συνθήκες 

υποστήριξης της δια βίου μάθησης.   

 Η απασχολισιμότητα προωθείται ως αναγκαία συνθήκη για την ένταξη και την προσαρμογή των 

ατόμων και των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στις συνεχώς μεταλλασσόμενες ανάγκες της 

αγοράς εργασίας. Ενθαρρύνεται η ένταξη πρακτικών ασκήσεων στα προγράμματα σπουδών 

καθώς και η ενδο-εργασιακή μάθηση.  

                                                
50 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/global_context.htm  
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 Επιβεβαίωση της σημασίας της διδασκαλίας και της μάθησης στην ανώτατη εκπαίδευση. Η 

προωθούμενη αναμόρφωση τοποθετεί στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας τους φοιτητές 

και απαιτεί την ανάπτυξη διδακτικών προσεγγίσεων που να ευνοούν και να υποστηρίζουν την 

ενεργή και εξατομικευμένη εμπλοκή των εκπαιδευομένων με τις σπουδές τους. Η βελτίωση της 

ποιότητας της διδασκαλίας αναφέρεται ότι πρέπει να είναι προτεραιότητα για τη μελλοντική 

εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων και των προδιαγραφών για τη διασφάλιση της ποιότητας.    

 Η εκπαίδευση, η έρευνα και η καινοτομία χρειάζεται να προωθηθούν στα πλαίσια της ανώτατης 

εκπαίδευσης και ειδικότερα των διδακτορικών προγραμμάτων, τα οποία πρέπει να παράγουν 

υψηλού επιπέδου επιστημονική έρευνα, και σταδιακά να συμπληρωθούν από διεπιστημονικά και 

διατομεακά προγράμματα.    

 Το διεθνές άνοιγμα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης. Η προτεραιότητα αυτή 

ωθεί σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην εμπλοκή των ιδρυμάτων σε παγκόσμιες 

συνεργασίες για την αειφόρο ανάπτυξή τους.    

 Η περαιτέρω προώθηση της κινητικότητας φοιτητών (20% των αποφοίτων πρέπει να έχουν 

εμπλακεί σε διαδικασίες κινητικότητας μέχρι το 2020), ερευνητών και εκπαιδευτικών, ως 

παράγοντας ενίσχυσης της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών καθώς και για την προσωπική 

ανάπτυξη των ατόμων.   

 Η συλλογή δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση και την ενίσχυση των διαδικασιών 

παρακολούθησης της προόδου των αξόνων δράσης του ΕΧΑΕ.  

 Πολυδιάστατα εργαλεία διαφάνειας. Αναφέρεται στην ανάπτυξη μηχανισμών που να συμβάλλουν 

στην συγκρισιμότητα και την συμβατότητα μεταξύ των συστημάτων και των ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης.  

 Η χρηματοδότηση της ανώτατης εκπαίδευσης επιβεβαιώνεται ότι πρέπει να παραμείνει στο 

πλαίσιο της δημόσιας ευθύνης, γεγονός που εγγυάται την ανάπτυξη αυτόνομων ιδρυμάτων 

ανώτατης εκπαίδευσης. Ωστόσο, τονίζεται, ότι χρειάζεται να δοθεί προσοχή στην αναζήτηση 

νέων και διαφοροποιημένων πηγών και μεθόδων χρηματοδότησης.      

Τέλος, στο κείμενο της υπουργικής συνάντησης της Λουβαίν (2009) περιγράφεται το οργανωτικό 

πλαίσιο της διαδικασίας μετά το 2010 και οι υποχρεώσεις των ομάδων εργασίας. Επίσης, ορίζεται και το 

πρόγραμμα των υπουργικών συναντήσεων για το 2012, 2015, 2018 και 2020.    

Η συνάντηση των υπουργών των 47 κρατών μελών το 201051 και η διακήρυξη τη Βουδαπέστης – 

Βιέννης που την επισφράγισε, σήμανε το τέλος της διαδικασίας της Μπολόνια και έθεσε σε εφαρμογή 

τον ΕΧΑΕ52 (Budapest-Vienna Declaration, 2010).  

                                                
51 Το 2010 έγινε μέλος της Διαδικασίας της Μπολόνια το Καζακστάν.  
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4.3.1.1.  Αποτίμηση της πορείας και των χαρακτηριστικών της Διαδικασίας 
 

Εκτιμώντας την δεκάχρονη πορεία της διαδικασίας της Μπολόνια και επικεντρώνοντας στις 

συνθήκες ρύθμισης και στις σχέσεις της εξουσίας και της γνώσης που προωθούνται στον τομέα της 

ανώτατης εκπαίδευσης, συνοψίζουμε τις εξελίξεις που περιγράφτηκαν αναλυτικά παραπάνω με αναφορά 

στα κείμενα των υπουργικών συναντήσεων στα εξής κυρίαρχα χαρακτηριστικά (Bernstein, 2000, Dean, 

2006): α) Σταδιακή ενίσχυση μορφών πειθαρχικού ελέγχου προς τα πανεπιστήμια μέσα από την 

διατύπωση αρχών μετασχηματισμού και προσαρμογής, καθώς και συστηματική εφαρμογή διαδικασιών 

παρακολούθησης της προόδου συμμόρφωσης σε αυτές53, β) παρέμβαση στην εκπαιδευτική λειτουργία 

του πανεπιστημίου, προωθώντας τεχνολογίες επιτελεστικότητας, κυρίως μέσα από την έμφαση στη 

διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και την προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως θεμιτών 

αρχών αναπλαισίωσης της εκπαιδευτικής γνώσης και γ) αλλαγή στις συνθήκες διακυβέρνησης ατομικών 

και συλλογικών υποκειμένων μέσα από την κυριαρχία του λόγου της συμμετοχής, της προσαρμογής και 

της αυτό-ρύθμισης σε σχέση με τo ιδανικό της «Ευρώπης» (Novóa, 2000), με την προβολή των θεμιτών 

προτύπων οργάνωσης και γνώσης, καθώς και με την επίκληση της ανάγκης της δια βίου μάθησης, 

δηλαδή, με όρους Bernstein (2000), της εκπαιδευσιμότητας των πολιτών.  

Η διαδικασία αυτή προωθεί επιπλέον δ) την  τάση για χαλάρωση των συνόρων μεταξύ των πεδίων 

της γνώσης (έρευνα, εκπαίδευση, καινοτομία), μεταξύ των φορέων πεδίων παραγωγής και εφαρμογής 

των πολιτικών (εθνικά κράτη, υπερεθνικούς οργανισμούς, ιδρύματα, προγράμματα σπουδών, κλπ), και 

μεταξύ των πεδίων της κοινωνικής/εκπαιδευτικής πρακτικής (εκπαιδευτικά συστήματα, αγορά εργασίας), 

ε) τον εξωστρεφή προσανατολισμό των προγραμμάτων με σκοπό την συνεχή προσαρμογή στις συνεχώς 

μεταλλασσόμενες ανάγκες της αγοράς εργασίας και την διασφάλιση της απασχολησιμότητας για τους 

εργαζομένους, και στ) την διεύρυνση του αριθμού των συμμετεχόντων και τη σταδιακή στροφή της 

διαδικασίας από το διακρατικό/διεθνικό πλαίσιο συνεργασίας στα όρια της Ευρώπης στο παγκόσμιο 

περιβάλλον εκπαιδευτικών υπηρεσιών και δυνατοτήτων ανάπτυξης του ΕΧΑΕ54.          

   Τα χαρακτηριστικά που σταδιακά αποκτά η διαδικασία της Μπολόνια στην περίοδο της 

εξέλιξής της παραπέμπουν όλο και περισσότερο σε αυτό που ο Haarh (2004: 209) αναφέρει ως 

«προηγμένη φιλελεύθερη πρακτική διακυβέρνησης» [‘advanced liberal government’] προκειμένου να 

παρουσιάσει το ρόλο της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού. Σύμφωνα με την ανάλυσή του «οι 

προηγμένες φιλελεύθερες πρακτικές διακυβέρνησης είναι ‘πρακτικές ελευθερίας’, πρακτικές που 

εγκαθιδρύουν και διευκολύνουν την ελευθερία αλλά που επίσης πειθαρχούν και περιορίζουν την 

                                                                                                                                                                     
52 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/  
53 Πρέπει να επισημάνουμε την  ταυτόχρονη επίκληση του αδιαπραγμάτευτου της αυτονομίας των ιδρυμάτων καθώς και της 
ανάγκης διατήρησης της πολιτισμικής ιδιαιτερότητας της ακαδημαϊκής παράδοσης της Ευρώπης. 
54  Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Robertson (2009: 72) «Η διαδικασία της Μπολόνια είναι πολύ επεκτατική». 
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εξάσκησή της: Συνάπτουν συμφωνίες, συμβουλεύουν, διαπραγματεύονται, δημιουργούν συνεργασίες, 

ενδυναμώνουν και ενεργοποιούν τύπους δράσης, ελευθερίας και επιλογής των ατόμων [και των κρατών] 

ανάλογα με τις ικανότητές τους. Παρόλα αυτά, την ίδια στιγμή θέτουν κανόνες, πρότυπα, σημεία 

αναφοράς, δείκτες απόδοσης, ελέγχους ποιότητας και πρότυπα καλών πρακτικών για να 

παρακολουθήσουν, να μετρήσουν και να καταστήσουν υπολογίσιμες τις επιτεύξεις των ποικίλων ατόμων 

και φορέων. Έτσι, η έννοια του ‘ελεύθερου υποκειμένου’ στα πλαίσια της προηγμένης φιλελεύθερης 

διακυβέρνησης παίρνει το νόημα ενός δυνητικού τεχνικού μέσου για την επίτευξη των κυβερνητικών 

σκοπών και διακυβευμάτων, και μιας ολότητας η οποία μπορεί να κατασκευαστεί και να διαμορφωθεί 

από τις διακυβερνητικές πρακτικές. Η προηγμένη φιλελεύθερη ρύθμιση λειτουργεί μέσα από την 

ελευθερία, μέσα από τον τρόπο που η ελευθερία δομείται, διαμορφώνεται, προβλέπεται και 

υπολογίζεται» (Haahr, 2004: 216). Οι Amaral και Mgalhães (2004: 79) έχουν συζητήσει την 

«επιδημιολογία» της Μπολόνια και «τους πιθανούς κινδύνους» στη βάση του επιχειρήματος ότι «η 

διαδικασία της Μπολόνια μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα βήμα στη νεοφιλελεύθερη στροφή για τη 

μείωση της κοινωνικής ευθύνης του κράτους […].».   

Ολοκληρώνοντας την ενότητα είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι στο λόγο της Διαδικασίας της 

Μπολόνια καταγράφονται «αντιφάσεις» στα νοήματα, οι οποίες αντικατοπτρίζουν και ερμηνεύονται από 

την συνύπαρξη αντίρροπων δυνάμεων, συμφερόντων και προσανατολισμών στην πολιτική διαβούλευση 

για τη συγκρότηση και τις συνθήκες διακυβέρνησης του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης (Novóa, 2000, 

Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004, Huisman & Van Der Wende, 2004, Κουζέλης, 2007, Robertson, 

2009). Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής: Η αύξηση του ελέγχου την ίδια στιγμή που 

διακηρύσσεται η αυτονομία των ιδρυμάτων, η παρακολούθηση της προόδου προσαρμογής σε συνδυασμό 

με τη διακήρυξη της διατήρησης της ποικιλομορφίας των εθνικών συστημάτων και των ιδρυμάτων, η 

συνύπαρξη του άξονα της κοινωνικής δικαιοσύνης και των ίσων ευκαιριών με τεχνολογίες 

επιτελεστικότητας και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των συστημάτων, η προώθηση της ιδέας της 

δημόσιας ευθύνης για το πανεπιστήμιο σε συνδυασμό με την ιδέα της προώθησης της 

ανταγωνιστικότητάς τους, ο προσανατολισμός των νοημάτων της γνώσης στην αγορά εργασίας και 

ταυτόχρονα στα κριτήρια της ακαδημαϊκότητας και της έρευνας. Τα στοιχεία αυτά καθιστούν ακόμα πιο 

περίπλοκο το σύγχρονο περιβάλλον μετασχηματισμού και λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς 

εισάγουν στο πεδίο του λόγου πολλαπλά κριτήρια παραγωγής και αναπαραγωγής της γνώσης  - καθώς 

και ιεράρχησης και κατάταξης - απαιτώντας από τα εθνικά συστήματα και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα55 

                                                
55 Ο Tomusk (2004: 90), συζητώντας τις συνθήκες θεσμοθέτησης του ευρωπαϊκού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης  
επισημαίνει το ρόλο των ιεραρχιών ανάμεσα στα ιδρύματα. Σημειώνει: «[η] προσέγγιση που έχει υιοθετήσει η Ευρώπη, στον 
απόηχο της Διαδικασίας της Μπολόνια μπαίνοντας στην παγκόσμια αγορά των ‘προϊόντων γνώσης’, έχει καθοριστεί από την 
top-down φύση της Διαδικασίας, σε συνδυασμό με το ενδιαφέρον των πανεπιστημίων που μπορεί να ωφεληθούν από μια 
τέτοια κίνηση. Φαίνεται προφανές ότι τα πανεπιστήμια της Ευρώπης με παγκόσμια φήμη δεν ενδιαφέρονται να 
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την ανάπτυξη κριτηρίων αναγνώρισης και πραγμάτωσης (Bernstein, 1991) και το σχεδιασμό 

στρατηγικών που να τους επιτρέψει ανάλογα με τη θέση και τους πόρους που διαθέτουν να υπάρξουν 

στον ΕΧΑΕ, αξιοποιώντας «τους νέους ‘μύθους’ και τις ‘ιεροτελεστίες’ (Meyer & Rowan, 1991)» που 

εισάγει στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης (Tomusk, 2004: 91).  

Στην υποενότητα που ακολουθεί η ανασκόπηση επικεντρώνεται στο ζήτημα των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, όπως προωθούνται στα προγράμματα σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης μέσα από τη 

Διαδικασία της Μπολόνια.   

 

4.3.2. Η οργάνωση των Προγραμμάτων Σπουδών στο λόγο της διαδικασίας της Μπολόνια  

 
Όπως είδαμε στην ενότητα της ανασκόπησης της Διαδικασίας της Μπολόνια, τα προγράμματα 

σπουδών είναι ένα ζήτημα το οποίο χωρίς να αποτελεί οριζόντιο άξονα, διατρέχει άμεσα ή έμμεσα το 

σύνολο των δράσεων και των στόχων της διαδικασίας (Adam, 2004). Η μεθοδολογία οργάνωσης της 

γνώσης που επικρατεί στο λόγο των επίσημων κειμένων για τον ΕΧΑΕ ως η καταλληλότερη να 

υποστηρίξει τους στόχους και τη λειτουργία του είναι η περιγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων για κάθε 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα/δραστηριότητα. Τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορούν να περιγράψουν 

εκπαιδευτικά προσόντα/προφίλ και να αντιστοιχιστούν με πιστωτικές μονάδες, εξυπηρετώντας τη 

διαφάνεια, τη συγκρισιμότητα, τη διασφάλιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου, την κινητικότητα 

και την πιστοποίηση της δια βίου μάθησης στο ευρύτερο τομέα της ανώτατης και της επαγγελματικής 

εκπαίδευσης (González & Wagenaar, 2003).  

Η σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως μεθοδολογία οργάνωσης της εκπαιδευτικής 

γνώσης στην ανώτατη εκπαίδευση έρχεται στο επίκεντρο του λόγου της Μπολόνια στη συνάντηση του 

Βερολίνου (Berlin Communiqué, 2003). Στην πορεία προς το Bergen, οπότε και επιβεβαιώνεται η 

σημασία τους τόσο για την περιγραφή των κύκλων σπουδών, όσο και για την συγκρότηση των πλαισίων 

επαγγελματικών προσόντων, τα μαθησιακά αποτελέσματα αποτέλεσαν αντικείμενο εργασίας ενός από τα 

σεμινάρια ανατροφοδότησης της διαδικασίας (BFUG, 2005a). To γεγονός αυτό είναι ενδεικτικό της 

σπουδαιότητας που τους αποδίδεται για τη δημιουργία και την υλοποίηση του ΕΧΑΕ. 

  Ειδικότερα, πρόκειται για το σεμινάριο που οργανώθηκε από το Υπουργείο της Σκωτίας αρμόδιο 

για την Ανώτατη Εκπαίδευση στο Εδιμβούργο το 2004. Στις εργασίες του έλαβαν μέρος 160 

συμμετέχοντες από 28 χώρες και συνεργαζόμενους οργανισμούς. Σύμφωνα με την παρουσίαση του 

σεμιναρίου στην έκθεση του BFUG (2005a) προς τη συνάντηση των υπουργών με τίτλο από το 
                                                                                                                                                                     
κωπηλατήσουν τις βάρκες των τεχνοκρατών των Βρυξελλών, αλλά τα πανεπιστήμια της δεύτερης και τρίτης σειράς κατάταξης 
της ευρωπαϊκής περιφέρειας. Η θεσμοθέτηση του ευρωπαϊκού συστήματος ανώτατης εκπαίδευσης είναι γι’ αυτό το λόγο ένα 
ζήτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των εθνικών κυβερνήσεων, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ολόκληρο τον τομέα στο 
επίπεδο του ελάχιστου κοινού παρανομαστή και των μαζικών πανεπιστημίων».  
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«Βερολίνο στο Μπέργκεν», έχει σημειωθεί σημαντική σχετική δραστηριότητα στην Ευρώπη, ωστόσο 

λίγες χώρες έχουν εφαρμόσει συστηματικά τη μεθοδολογία των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Στο 

σεμινάριο συζητήθηκε και αναδείχθηκε η σημασία των μαθησιακών αποτελεσμάτων για την ενίσχυση 

όλων των αξόνων δράσης της Μπολόνια. Συνιστάται το BFUG να αναλάβει ρόλο προκειμένου να 

διασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διαφόρων σχετικών με τα μαθησιακά αποτελέσματα διαστάσεων 

ανάπτυξης της διαδικασίας της Μπολόνια αλλά και ευρύτερα στη σχέση των Διαδικασιών της Μπολόνια 

και της Κοπεγχάγης. «Το σεμινάριο συνέστησε ότι θα πρέπει να εξεταστεί η συμπερίληψη στη 

συνάντηση του Μπέργκεν των παρακάτω θεμάτων:  

 Της σημασίας των μαθησιακών αποτελεσμάτων για τη μελλοντική ανάπτυξη του 

Συμπληρώματος Διπλώματος, του ECTS και των Πλαισίων Προσόντων, ως εργαλείων για την 

προαγωγή της διαφάνειας και της κινητικότητας, και για την υποστήριξη της ευελιξίας και της 

ποικιλομορφίας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

 Της ανάγκης να γίνει αποδεκτό ότι ο βηματισμός και η φύση της αλλαγής δεν θα είναι 

ομοιόμορφα σε όλες τις χώρες και σε όλες τις πειθαρχίες. Η ευελιξία αυτή θα προστατέψει την 

σύμφυτη με τον ΕΧΑΕ ποικιλομορφία  και θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη αυθεντικότητα το 

τελικό αποτέλέσμα.  

 Η ανάγκη για συνεχή διάλογο ώστε να επιτευχθεί μια κοινή γλώσσα και μια αμοιβαία 

κατανόηση αυτής της γλώσσας» (BFUG, 2005a: 13).  

Το σεμινάριο υποστηρίχθηκε από μια έκθεση υποδομής (Adam, 2004) στην οποία εξετάζονται τα 

μαθησιακά αποτελέσματα από θεωρητική άποψη, αλλά και σε σχέση και με τις εφαρμοζόμενες πρακτικές 

(BFUG, 2005a). Πρόκειται για μια εκτεταμένη ανασκόπηση του ζητήματος των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, απολύτως  ενδεικτική του τρόπου που γίνεται αντιληπτή και προωθείται η εν λόγω 

μεθοδολογία οργάνωσης προγραμμάτων από τη Διαδικασία της Μπολόνια. Το πρώτο στοιχείο που 

εντοπίζει είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει συμφωνία μέσα στην Ευρώπη σε έναν ορισμό για τα 

μαθησιακά αποτελέσματα. Ωστόσο αυτό δεν συνιστά μεγάλο πρόβλημα αφού δεν είναι μεγάλες οι 

διαφορές ανάμεσα στους χρησιμοποιούμενους από διάφορους φορείς πολλαπλούς ορισμούς. Το κοινό 

στοιχείο σε όλους τους ορισμούς είναι ότι επικεντρώνουν σε αυτά που ο εκπαιδευόμενος κατέχει στο 

τέλος μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας και όχι στις προθέσεις και τις εξαγγελίες των εκπαιδευτικών.  

Ακολούθως η έκθεση (Adam, 2004) αναφέρεται σε κάποια τεχνικά ζητήματα της περιγραφής των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, τα οποία επικεντρώνονται στις διατυπώσεις - για παράδειγμα αναφέρει τα 

ρήματα που κυρίως χρησιμοποιούνται - και στην αντιστοίχιση συγκεκριμένων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων αφενός με μεθόδους διδασκαλίας/μάθησης και αξιολόγησης και αφετέρου με το 

συνολικό προφίλ ενός προγράμματος (τις ικανότητες, τις πιστωτικές μονάδες, το φόρτο εργασίας των 
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φοιτητών). Στη συνέχεια της έκθεσης γίνεται αναφορά στα πλεονεκτήματα και στα μειονεκτήματα της 

εφαρμογής των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα προγράμματα σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης. 

Τέλος, παρουσιάζει τις δύο βασικές οπτικές, οι οποίες συνοψίζουν τα κυρίαρχα επιχειρήματα για το 

ζήτημα των συνεπειών της εφαρμογής των μαθησιακών αποτελεσμάτων, τη φιλοσοφική και την 

πρακτική/τεχνική (Adam, 2004).  

Σύμφωνα με την πρώτη, «[ο]ι ακαδημαϊκές σπουδές είναι εξ ορισμού ανοιχτού τύπου και ο 

λεπτομερής προσδιορισμός αποτελεσμάτων είναι αντιθετικός με την παραδοσιακή λειτουργία του 

πανεπιστημίου» (ό.π.: 7). Οι υποστηρικτές αυτής της θέσης βλέπουν κριτικά την εφαρμογή των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων «ως ένα είδος επίθεσης στη φιλελεύθερη σύλληψη της 

ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία περιορίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού στη διευκόλυνση της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και καταπνίγει την ποικιλομορφία στην εκπαίδευση προωθώντας μια απόλυτη 

εργαλειακή προσέγγιση» (ό.π.: 7). Επίσης, υποστηρίζουν ότι η μεθοδολογία των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων ταιριάζει περισσότερο στα χαρακτηριστικά της τεχνικής εκπαίδευσης.    

Όσον αφορά την τεχνική προσέγγιση του ζητήματος των μαθησιακών αποτελεσμάτων, η έκθεση 

επισημαίνει τις πολύ μεγάλες απαιτήσεις που έχει η διατύπωση και η γενικευμένη υλοποίηση των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων σε όλα τα προγράμματα σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης. Πρόκειται για 

μια εξαιρετικής έκτασης αλλαγή, η οποία συνεπάγεται μεγάλη διαδικασία ανάπτυξης από το προσωπικό, 

απαιτεί χρόνια και σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Επίσης, ο Adam (2004) αναφέρει ότι σε μια τέτοια 

διαδικασία είναι πιθανή η αντίδραση και ύπαρξη διαφωνιών μεταξύ του εκπαιδευτικού προσωπικού τόσο 

για το περιεχόμενο και τη διατύπωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, όσο και για τις συνεπακόλουθες 

αλλαγές στις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης. Τονίζει ότι η διαδικασία είναι εξαιρετικά δύσκολη 

και έχει μεγάλα περιθώρια αστοχιών, οι οποίες μπορεί να αφορούν είτε πολύ στενές περιγραφές που 

περιορίζουν τη δημιουργικότητα και τις υπερβάσεις που απαιτεί η ανώτατη εκπαίδευση, είτε υπερβολικές 

περιγραφές αναμενόμενων αποτελεσμάτων, των οποίων οι απαιτήσεις θα ξεπερνούν τα όρια του 

διδακτικού χρόνου.               

  Στην έκθεση γίνεται αναλυτική ανασκόπηση του τρόπου σύνδεσης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων με τους επιμέρους άξονες δράσης του ΕΧΑΕ. Τονίζεται η συμβολή που μπορεί να έχει η 

περιγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων για την ανάπτυξη κοινών πτυχίων [Joint Degrees] και 

συγχωνευμένων προγραμμάτων σπουδών ανάμεσα σε ιδρύματα και χώρες. Επίσης, παρουσιάζει το ρόλο 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην υποστήριξη εργαλείων αναγνώρισης προσόντων56 και μεταφοράς 

                                                
56 «Το 2003 στη δήλωση του Vaduz τα δίκτυα ERIC-NARIC δήλωσαν ότι θα επιδιώξουν να: ‘αναπτύξουν διαδικασίες 
αναγνώρισης με σκοπό την αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων και όχι τόσο τυπικές διαδρομές που έχουν οδηγήσει σε 
αυτά τα αποτελέσματα. Σε αυτό, κυρίως θα βασιστούν στα αποτελέσματα του Joint Quality Initiative και του Tuning Project, 
τα οποία υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως επίσης και στη δουλειά που έχει γίνει στην αναγνώριση της 
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πιστωτικών μονάδων57, όπως επίσης στη διασφάλιση της ποιότητας58 και τέλος στη συγκρότηση των 

εθνικών πλαισίων προσόντων. Στην αναφορά (Adam, 2004) ανατροφοδότησης του BFUG μνημονεύεται 

η συνεισφορά του Tuning Project στη διαδικασία ανάπτυξης και εφαρμογής ολόκληρης της σύλληψης 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων στον ΕΧΑΕ στο εθνικό, ιδρυματικό και το τοπικό επίπεδο δράσης. 

                                                                                                                                                                     
προηγούμενης μάθησης και των μη τυπικών προσόντων. Η αναγνώριση η οποία βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα είναι 
σημαντική επίσης για την διευκόλυνση της δια βίου μάθησης’» (όπως παρατίθεται στο Adam, 2004: 24).     
57 «[Ο οδηγός χρήσης για] το ECTS τώρα ρητά ορίζει τις μονάδες του ECTS ως: ‘Την αντιστοίχιση του φόρτου εργασίας των 
φοιτητών με τον ενδεικτικό χρόνο που απαιτείται για την επίτευξη προαποφασισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων’» (όπως 
παρατίθεται στο Adam, 2004: 24-25). 
58 Όπως παρουσιάζεται εκτενώς και στην ανασκόπηση του Adam (2004), η ανάπτυξη και υλοποίηση της μεθοδολογίας των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων συνδέεται με τον άξονα της διασφάλισης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης από τη 
συνάντηση του Βερολίνου και εξής, οπότε και ήρθε στο επίκεντρο της Διαδικασίας. Στο λόγο της Μπολόνια το αντικείμενο 
της αξιολόγησης μετακινείται από τις εισροές, στις οποίες εστιάζεται παραδοσιακά ο έλεγχος, στις εκροές, δηλαδή στα 
μαθησιακά αποτελέσματα των ποικίλων εκπαιδευτικών/μορφωτικών διαδικασιών/περιστάσεων. Δημιουργείται έτσι μια 
σταθερή και ευέλικτη βάση για την αξιολόγηση ικανοτήτων και προσόντων ανεξάρτητα από τον εκπαιδευτικό φορέα που τα 
παρέχει. Σημαντική για τη διασύνδεση των μαθησιακών αποτελεσμάτων με την αξιολόγηση σύμφωνα με την ανασκόπηση του 
Adam (2004: 25-26) είναι η συμβολή του «Διακρατικού Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αξιολόγησης Ι & ΙΙ» [‘Transnational 
European Evaluation Project Ι & ΙΙ’ (TEEP)] υπό το συντονισμό της ENQA και τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής (στο http://www.enqa.eu/projectarchive.lasso). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο διερευνά τις δυνατότητες 
ανάπτυξης και εφαρμογής μιας ευρωπαϊκής μεθοδολογίας, η οποία να χρησιμοποιεί κοινά κριτήρια - μαθησιακά 
αποτελέσματα ικανοτήτων- για τη διασφάλιση της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών. Το πρόγραμμα αντλεί δεδομένα 
από το Tuning Project, ενώ τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία αναπτύσσει στις εργασίες του είναι η Ιστορία, η Φυσική και η 
Κτηνιατρική στην πρώτη φάση (2002-2003), και τρία κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στη δεύτερη 
φάση (2005-2006). Το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό για τον ΕΧΑΕ και συνεχίζει να αποτελεί θέμα διερεύνησης της ENQA, 
βλ. ενδεικτικά ΕNQE (2010). Η σύνδεση της περιγραφής μαθησιακών αποτελεσμάτων με τη διασφάλιση της ποιότητας 
αποτελούν σημαντικότατο αντικείμενο μελέτης για την κατανόηση του ΕΧΑΕ, που όμως ξερνά τα όρια της παρούσας 
εργασίας.        
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5. Tuning Project: Ένα «παράδειγμα» μελέτης της πολιτικής για τα προγράμματα σπουδών της 
ανώτατης εκπαίδευσης 

 
 
Οι διαδικασίες της εκπαιδευτικής πολιτικής σήμερα λαμβάνουν χώρα σε ένα ευέλικτο, πολύ-

επίπεδο πλαίσιο εξουσίας και γνώσης (Dale, 2004,  Dale & Robertson, 2007), στο οποίο εμπλέκονται, 

διασυνδέονται και δραστηριοποιούνται υπερεθνικοί, εθνικοί και ιδρυματικοί φορείς λόγου. Αυτή η 

δραστηριότητα ασκείται από τους σημαντικούς εμπλεκόμενους φορείς, όπως πολιτικούς παράγοντες, 

γραφειοκράτες, ακαδημαϊκούς, τεχνοκράτες και «τεχνικούς εμπειρογνώμονες» [‘techno-preneurs’] 

(Kenway et al, 2004, 2006), οι οποίοι εμπλέκονται μέσα από διάφορες διαδικασίες και ενεργούν μέσα 

από διαφορετικές συνθήκες και θέσεις παρέμβασης. Έχει γίνει αυξανόμενα ένα εξαιρετικά πολύπλοκο 

περιβάλλον παραγωγής και εφαρμογής πολιτικών, το οποίο έχει διαμορφωθεί και σταδιακά 

μετασχηματίζεται από την «κυκλοφορία» και τη ροή της εξουσίας, από τους –διαθέσιμους υλικούς και 

τους συμβολικούς πόρους (οικονομικοί πόροι, πόροι γνώσης, και ανθρώπινοι πόροι), και από τα 

πρωτόκολλα διακυβέρνησης που συνοδεύουν της πολιτικές ατζέντες. Για τις αναλυτικές και τις 

μεθοδολογικές ανάγκες της παρούσας μελέτης αναφερόμαστε στο πρόγραμμα «Tuning Educational 

structures in Europe»59, το οποίο το εκλαμβάνουμε και το αξιοποιούμε ως «ένα παράδειγμα» για την 

ανάλυση και την κατανόηση του τρόπου που η εκπαιδευτική πολιτική (για την ανώτατη εκπαίδευση) 

αναπτύσσεται σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο.  

Το Tuning Project για την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης, στην 

κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης και σε ανταπόκριση με τις 

σχετικές πολιτικές, ξεκίνησε το 2000 με εμπνευστές και συντονιστές τα πανεπιστήμια του Deusto, στην 

Ισπανία και του Groningen στην Ολλανδία. Μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει εθελοντικά σε αυτό πάνω 

175 ιδρύματα σε όλη της Ευρώπη, ενώ η μεθοδολογία του έχει εξειδικευτεί σε 9 γνωστικά πεδία (Βλ. 

Παράρτημα Β.1), συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, και σε 19 δίκτυα εξειδίκευσης. Μέχρι σήμερα 

έχει αναπτυχθεί σε τέσσερεις επάλληλες φάσεις, ενώ η διάχυση της μεθοδολογίας που προτείνει έχει 

ξεπεράσει τα όρια της Ευρώπης μέσα από την ανάπτυξη του Tuning Latin America και του Tuning 

Russia. Επίσης, τροφοδοτεί μεγάλο αριθμό γνωστικών πεδίων που συμμετέχουν ως δίκτυα και 

συστηματοποιεί την τεχνογνωσία του μέσα από την σύσταση σταθερού κέντρου πληροφόρησης και 

καθοδήγησης [Tuning Academy] που απευθύνεται ανοιχτά στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε κάθε 

ενδιαφερόμενο, παγκοσμίως. Η ενημέρωση για τις εξελίξεις στο πρόγραμμα γίνεται μέσα από μια καλά 

ενημερωμένη ιστοσελίδα και μέσα από τη συστηματική παραγωγή «επίσημων» εγγράφων στα οποία 

                                                
59 http://www.unideusto.org/tuning/  
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καταγράφονται όλες οι εξελίξεις από τις επιμέρους δράσεις του προγράμματος. Για την ανασκόπηση του 

προγράμματος Βλ. Παράρτημα Β.2.   

Ενδεικτικό του τρόπου που λειτουργεί το πρόγραμμα και των σχέσεων εξουσίας μέσα στις οποίες 

εμπλέκεται είναι ότι χρηματοδοτικά καλύπτεται σε όλες τις φάσεις της εξέλιξής του από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή μέσω των προγραμμάτων Socrates-Erasmus και Tempus (Tuning Project, 2003, 2006). 

Επιπλέον, όπως καταγράφεται σε διάφορα έγγραφα, το εν λόγω πρόγραμμα λειτούργησε σε συνθήκες 

διαλόγου και συνεχούς ανατροφοδότησης με τη διαδικασία της Μπολόνια, κυρίως στη φάση πριν τη 

συνάντηση των υπουργών Παιδείας του Βερολίνου το 2005. Για παράδειγμα, σε κείμενο εργασίας του 

προγράμματος (Tuning Project, 2005: 8) αναφέρεται ότι το Tuning Project είναι στην καρδιά της 

διαδικασίας της Μπολόνια, σε όλη την πορεία της εξέλιξης από την Πράγα, το Βερολίνο μέχρι το 

Μπέργκεν, συνδέοντας τους πολιτικούς στόχους που έθεσε η διακήρυξη της Μπολόνια το 1999 με το 

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης. Παρομοίως, πολύ σημαντικά έγγραφα εργασίας της διαδικασίας της 

Μπολόνια (Adam 2004: 22, BFUG 2005a: 13) εξαίρουν τη συμβολή του Tuning Project. Συγκεκριμένα, 

αναγνωρίζεται η σημασία της πιλοτικής εργασίας που έχει γίνει για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας των 

«μαθησιακών αποτελεσμάτων» και η διάχυσή της ως μια βάση για την αναδιοργάνωση των 

προγραμμάτων σπουδών και την αξιολόγηση, καθώς και ως ένας τρόπος για την επίτευξη της 

συγκρισιμότητας ανάμεσα στα ευρωπαϊκά προγράμματα σπουδών. 

Το Tuning Project χρησιμοποιείται στην παρούσα έρευνα ως παράδειγμα ανάλυσης της 

εκπαιδευτικής πολιτικής [a policy exemplar]. Η επιλογή αυτή στηρίχθηκε στο γεγονός ότι 

αναγνωρίζονται σε αυτό χαρακτηριστικά, όπως η παραγωγή στοιχείων [evidence-based policy] και η 

αξιοποίηση της «Ανοιχτής μεθόδου συντονισμού» (Alexiadou, 2007), τα οποία το καθιστούν ενδεικτικό 

του γενικότερου πλαισίου παραγωγής και διάχυσης της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής για την 

ανώτατη εκπαίδευση. Ειδικότερα, το Tuning Project αναπτύχθηκε μεθοδολογικά με στόχο να 

προσδιορίσει λειτουργικά τη «γλώσσα των ικανοτήτων» (Moore with Jones, 2007, Muller, 2008) σε μια 

συνεκτική μεθοδολογία οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών, πρόταση για τα ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης. Ο σκοπός είναι η δημιουργία των συνθηκών για τη βελτίωση της ποιότητας, την 

αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, τη συμβατότητα, τη συγκρισιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των 

προγραμμάτων σπουδών και των εκπαιδευτικών δομών εντός του στο ακαδημαϊκού πεδίου αλλά και στη 

σχέση του με άλλα πεδία, με κυριότερο αυτό της η αγορά εργασίας.  

Με αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης, τα στοιχεία αυτά καθιστούν το Tuning Project 

ένα ισχυρό στοιχείο της συνάρθρωσης του λόγου των πολιτικών για τη διακυβέρνηση των ατομικών και 

συλλογικών υποκειμενικοτήτων στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και ευρύτερα, και 

ταυτόχρονα έναν ισχυρό παιδαγωγικό λόγο για την αναπλαισίωση της γνώσης. Στην ενότητα που 
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ακολουθεί το Tuning Project αναλύεται ως ένα καθεστώς πρακτικής του λόγου των πολιτικών (Dean, 

2006).  

 
5.1. Το Tuning Project ως πρακτική Διακυβέρνησης και γνώσης 

 
 

Η ανάλυση του εν λόγω προγράμματος θα γίνει με αναφορά στις τέσσερις διαστάσεις των 

πρακτικών της διακυβέρνησης, δηλαδή της τεχνολογίας, της ορατότητας, των προτύπων γνώσης/σκέψης 

και των προτύπων ταυτότητας (Haarh, 2004, Dean, 2006). Επίσης, αξιοποιούνται συνδυαστικά τα 

εννοιολογικά εργαλεία της αναπλαισίωσης και του συνόρου που δίνει ο  Bernstein (1991) για την 

περιγραφή των αρχών συγκρότησης των παιδαγωγικών πρακτικών και προσδιορισμού των προτύπων 

γνώσης και ταυτότητας που προωθεί το πρόγραμμα στον ΕΧΑΕ60.   

 

5.1.1. Τεχνολογία   
 

 

Από τη θεωρητική οπτική της διακυβέρνησης το Tuning Project εκλαμβάνεται ως μια τεχνολογία 

για την κατασκευή ενός προτύπου οργάνωσης, εφαρμογής και αξιολόγησης της γνώσης στα 

πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.  

 Ανάμεσα στο πλήθος επιμέρους δράσεων τρία στοιχεία διακρίνουν την πορεία της ανάπτυξής του 

προγράμματος. Το πρώτο είναι η ανάπτυξη ενός γλωσσάριου, το οποίο προσδιορίζει το περιεχόμενο των 

βασικών εννοιολογικών και μεθοδολογικών εργαλείων. Ανάμεσα σε αυτά η πλέον σημαντική είναι η 

έννοια της ικανότητας. Οι ικανότητες [competences], αντιπροσωπεύουν έναν δυναμικό συνδυασμό από 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα [attributes] – γνώσεις και εφαρμογές τους, στάσεις [attitudes] και 

δυνατότητες [abilities] - τα οποία περιγράφονται από τα μαθησιακά αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού 

προγράμματος, ή αλλιώς από όσα ένας μαθητευόμενος μπορεί να παρουσιάσει στο τέλος μιας 

μαθησιακής διαδικασίας. Οι ικανότητες διακρίνονται σε δυο είδη: τις γενικές ικανότητες, οι οποίες είναι 

ανεξάρτητες από τα επιστημονικά πεδία, και τις ειδικές ικανότητες (κατά έναν τρόπο ακαδημαϊκές), οι 

οποίες εξειδικεύονται ανάλογα με το γνωστικό πεδίο (Tuning Project, 2003).  

 Το δεύτερο στοιχείο αφορά τις δυο βασικές διαδικασίες μέσα από τις οποίες προέκυψαν και 

«ελέγχθηκαν» λίστες γενικών και ειδικών ικανοτήτων, διαθέσιμες σήμερα προς χρήση. Η πρώτη 

περιλαμβάνει την περιοδική διαβούλευση των ειδικών από τα συμμετέχοντα γνωστικά πεδία και η 

δεύτερη το «άνοιγμα» του προγράμματος στις ομάδες που όρισε ως άμεσα ενδιαφερόμενες, δηλαδή 

                                                
60 Η ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζεται και στο κεφάλαιο «Πειθαρχία και γνώση στην κοινωνία των ικανοτήτων» 
(Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2011: 240-267). 
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στους ευρωπαίους πανεπιστημιακούς, φοιτητές και εργοδότες. Η εμπλοκή των ομάδων αυτών έγινε μέσα 

από έρευνα ερωτηματολογίου σε δυο φάσεις. 

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι το γεγονός ότι λαμβάνεται μέριμνα για την ανάπτυξη και διάχυση 

μιας αυστηρής παιδαγωγικής δομής με απολύτως ρητά και συμβατά μεταξύ τους επιμέρους γενικά και 

ειδικότερα στοιχεία, από την περιγραφή των προφίλ και των σκοπών των προγραμμάτων, μέχρι τον 

υπολογισμό του φόρτου εργασίας των φοιτητών και την προσαρμογή των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων (Τuning Project, 2006). Το πλαίσιο αυτό έχει σκοπό να περιβάλλει την ενεργή εμπλοκή 

των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και να ρυθμίσει την στροφή από τη διδασκαλία στη μάθηση. 

 

5.1.2. Ορατότητα 
 

 

Η ορατότητα (Dean, 2006) είναι κεντρική παράμετρος στην ανάπτυξη τόσο του ίδιου του 

προγράμματος όσο και των μεθοδολογιών που παράγει ως πρόταση, αφού τα ίδια τα μαθησιακά 

αποτελέσματα με τη μορφή λίστας ικανοτήτων εισάγουν το στοιχείο της διαφάνειας στην οργάνωση των 

σύγχρονων πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών. Η δημιουργία ενός συστήματος γνώσης και 

σκέψης που να βασίζεται και να προωθεί την διαφάνεια καταγράφεται ρητά και στους γενικούς στόχους 

για διαπερατότητα, συγκρισιμότητα και συμβατότητα εντός και μεταξύ των δομών και των 

προγραμμάτων σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης, αλλά και στη σχέση του ακαδημαϊκού πεδίου με την 

κοινωνία και τον κόσμο της εργασίας (Tuning Project, 2006). 

 

5.1.3. Πρότυπα Γνώσης-Σκέψης 

 
Η κυριαρχία του στοιχείου της ορατότητας, ο υψηλός βαθμός ελέγχου που προτείνεται ως 

αναγκαία συνθήκη για τη δημιουργία αποτελεσματικών προγραμμάτων σπουδών και η έμφαση στα 

αποτελέσματα και την επιτελεστικότητα της μαθησιακής διαδικασίας είναι ενδεικτικά ενός απολύτως 

«παιδαγωγημένου»61 μηχανισμού αναπλαισίωσης της γνώσης (Bernstein, 1990, 2000, Σολομών, 1994β, 

1997). Η αυστηρή πειθαρχική δομή της παιδαγωγικής πρακτικής υποστηρίζει την ανάπτυξη από τα 

άτομα και την αυτό-διαχείριση62ενός συγκεκριμένου δυναμικού ικανοτήτων, όπως η ικανότητα εργασίας 

                                                
61 Κατ’ αναλογία με την ιδέα της «Απολύτως Παιδαγωγημένης Κοινωνίας» [Totally Pedagogised Society] που έχει αναπτύξει 
ο Bernstein (2001c: 365-366) για να περιγράψει τις συνθήκες αυστηρής και εκτεταμένης κοινωνικής ρύθμισης που δημιουργεί 
σήμερα η λειτουργία της δια βίου μάθησης ως προϋπόθεση και αναγκαία συνθήκη για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις που 
θέτει ο συνεχώς μεταλλασσόμενος κόσμος της εργασίας. 
62 Με αναφορά στην αξιολόγηση, η Hudson (2007: 276) υποστηρίζει ότι οι τάσεις για περισσότερη αυτό-αξιολόγηση στα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα μπορούν να εκθλιφτούν ως μια «έξυπνη κίνηση εκ μέρους του κράτους καθώς ουσιαστικά βάζει τα 
σχολεία να ρυθμιστούν μόνα τους με τον τρόπο που αυτό θέλει». ΄Οπως σχολιάζουν σχετικά οι Gewirtz & Cribb (2011: 193) 
τα ιδρύματα και οι υποκειμενικότητες αποικίζονται (colonized) από τις επιταγές και προτεραιότητες των εθνικών και τοπικών 
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σε ομάδες, η ικανότητα μάθησης και η βασική γενική γνώση στο πεδίο των σπουδών, οι γενικές 

ικανότητες έρευνας, κλπ.. Το στοιχείο αυτό παραπέμπει ευθέως σε ένα τύπο προγράμματος που 

βασίζεται στη θόλωση των συνόρων σε δυο επίπεδα: Πρώτον, μεταξύ διαφορετικών περιεχομένων και 

πόρων γνώσης. Και, δεύτερον, μεταξύ των εμπλεκόμενων πεδίων δράσης, δηλαδή μεταξύ του 

πανεπιστημίου και της κοινωνίας σε βαθμό τέτοιο που η κοινωνία και οι ανάγκες της αγοράς να 

ανάγονται σε σταθερούς συνομιλητές και ανατροφοδότες των προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με το τι 

είναι χρήσιμο ως ικανότητα για τους φοιτητές και μελλοντικούς επαγγελματίες (Σαρακινιώτη και 

Τσατσαρώνη, 2010).  

Οι παραπάνω αρχές οργάνωσης της εκπαιδευτικής γνώσης παραπέμπουν στον όρο του γενικισμού 

(Bernstein, 2000), δηλαδή «της μετατόπισης στην άσκηση εξουσίας από ειδικές επαγγελματικές ομάδες, 

βασισμένες σε συγκεκριμένες επιστήμες ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματικούς φορείς, προς γενικά 

κριτήρια τα οποία διατυπώνονται από τους εκάστοτε ισχυρούς, εξωτερικούς ως προς το πεδίο της 

ανώτατης εκπαίδευσης ρυθμιστικούς φορείς» (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010: 213). Σε κάθε 

περίπτωση η μετατόπιση αυτή,  φαίνεται να «συσκοτίζει» -θέτει εκτός της ορατότητας του λόγου- την 

ίδια τη γνώση (Muller, 2008), η οποία αποπλαισιώνεται και από-εξειδικεύεται με τρόπο, ο οποίος αφενός 

καθιστά την εκπαιδευτική γνώση ένα αναλώσιμο προϊόν, αφετέρου αδυνατίζει τη βάση της παραγωγής 

και της εφαρμογής νέων μορφών γνώσης (Clegg & Ashworth, 2004, Moore with Jones, 2007, Beck, 

2009, Sarakinioti et al., 2011).     

 

5.1.4. Πρότυπα ταυτότητας   
 
 

Το Tuning Project, ως στοιχείο της δια-κυβερνητικής63 μορφής άσκησης της εξουσίας 

(Σαρακινιώτη& Τσατσαρώνη, 2011), θέτει τα άτομα και τις συλλογικότητες (π.χ. ιδρύματα) απέναντι 

στην ανάγκη να αναπτύξουν αυτόνομη δράση με στόχους την αυτοβελτίωση64, την μεγιστοποίηση της 

απόδοσης, την ευελιξία και την ανταγωνιστικότητα. Την ίδια στιγμή μέσα από τα επιμέρους εργαλεία 

«τεχνολόγησης» των προγραμμάτων σπουδών που χρησιμοποιεί, τοποθετεί τη δράση και την αυτονομία 

εντός των ρητών ορίων που θέτει ο συλλογικός στόχος της ύπαρξης και της λειτουργίας ενός ισχυρού 

ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης.  

                                                                                                                                                                     
πολιτικών με τρόπο που δεν υπάρχει πλέον σαφής διάκριση ανάμεσα στο να «ασκείται έλεγχος» και στο «να είναι αυτόνομοι». 
Επανερχόμαστε σε αυτό το θέμα σε διάφορα σημεία της διατριβής.  
63 Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι λόγω της δυσκολίας στη μετάφραση, με τον όρο δια-κυβέρνηση αποδίδουμε το 
governance, ενώ με τον όρο διακυβέρνηση αναφερόμαστε στο government/ governing.  Βλ. σχετικά στην Ενότητα 2.1.4 της 
διατριβής.  
64 Είναι χαρακτηριστικό το σύνθημα [Motto] με το οποίο το Tuning δίνει το στίγμα του ρόλου και των αρχών του: 
«Συντονίζοντας τις εκπαιδευτικές δομές και τα προγράμματα στη βάση της διαφορετικότητας και της αυτονομίας» (Tuning 
Project, 2006: 5). Βλ. και Υποσημείωση 61. 
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Οι αλλαγές στις συνθήκες της κοινωνικής ρύθμισης, όπως εγγράφονται στο αναδυόμενο πρότυπο 

προγραμμάτων σπουδών της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και στους τύπους των παιδαγωγικών 

πρακτικών, συγκροτούν συγκεκριμένες ταυτότητες, οι οποίες αποτελούν (ή αντανακλούν) τις 

πραγματώσεις των σχέσεων που διαμορφώνονται μεταξύ των πεδίων και των φορέων εξουσίας και 

γνώσης (Bernstein, 1999b, Tyler, 1999). Με αναφορά στο ερμηνευτικό σχήμα των ταυτοτήτων 

(Bernstein 1999b), που αναπτύξαμε στο Τρίτο Κεφάλαιο του θεωρητικού πλαισίου της μελέτης, η  

στροφή σε αποπλαισιωμένες και μη εξειδικευμένες μορφές γνώσης που φαίνεται να προωθεί ο σύγχρονος 

υπερεθνικός λόγος των ικανοτήτων, επικαλούμενος ως γενικό σκοπό την (αυτό)-βελτιστοποίηση με 

όρους επιτελεστικότητας, ανταγωνιστικότητας και ευελιξίας ατόμων και συλλογικοτήτων, παραπέμπει 

περισσότερο στο εργαλειακό πρότυπο ταυτοτήτων. Ωστόσο, το γεγονός ότι η πολλαπλότητα των 

στοιχείων του λόγου (ποιος μιλάει, με ποια ιστορική συγκρότηση, από ποια θέση εξουσίας και σε ποιο 

θεσμικό πλαίσιο είναι τοποθετημένος) λειτουργεί διαφορετικά σε διάφορες συνθήκες (Howarth, 2008), 

αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την συνάρθρωση του λόγου, και καθιστά αναμενόμενη τη συγκρότηση 

υποκειμενικοτήτων με στοιχεία συμβατά με περισσότερα του ενός προτύπου ταυτοτήτων (Bernstein, 

2000).     

 Ακολουθεί η ανάπτυξη του Τρίτου Μέρους της διατριβής, η οποία αφορά στο ελληνικό πλαίσιο 

και την ανταπόκρισή του στα διακυβεύματα που έχουν θέσει για την σύγχρονη ανώτατη εκπαίδευση οι 

ΕΕΠ.    
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Τρίτο Μέρος  
 

Το ελληνικό πλαίσιο ανάπτυξης και μελέτης των προγραμμάτων σπουδών και η αρχική 
 εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

 
 

Στο Τρίτο Μέρος της διατριβής γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τα 

πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών  και ειδικότερα για την αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

στην Ελλάδα σήμερα. Οι βασικοί άξονες συζήτησης του θέματος είναι δύο. Ο πρώτος αφορά στις 

αλλαγές που καταγράφονται τα τελευταία χρόνια στα πλαίσιο λειτουργίας της ανώτατης εκπαίδευσης και 

ειδικότερα στα προγράμματα σπουδών, με έμφαση στην ανάδειξη του τρόπου που οι αλλαγές αυτές 

ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες και τα διακυβεύματα που θέτει ο λόγος των ΕΕΠ (βλ. και Πασιάς, 

2010). Ο δεύτερος έχει σχέση με την ανασκόπηση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν το πεδίο της 

αρχικής εκπαίδευσης των ελλήνων εκπαιδευτικών.  

Προκειμένου να αποτυπωθεί και να κατανοηθεί το εν λόγω πεδίο εθνικής και ιδρυματικής 

πρακτικής, αξιοποιούνται αφενός επιλεγμένα/αντιπροσωπευτικά κείμενα πολιτικής και αφετέρου 

επιστημονικές μελέτες σχετικές με τα θέματα που διαπραγματεύεται η παρούσα ενότητα κεφαλαίων. Το 

περιεχόμενο της ενότητας διαρθρώνεται σε δυο κεφάλαια. Το πρώτο αναφέρεται στο πλαίσιο ανάπτυξης 

των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, ενώ το δεύτερο επικεντρώνεται στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών.    

 
6. Τα Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών στην Ελλάδα σήμερα 
 

 
Το παρόν κεφάλαιο ξεκινά με τη συνοπτική παρουσίαση του θεσμικού πλαισίου μέσα στο οποίο 

τοποθετούνται οι αλλαγές για τα Προγράμματα Σπουδών, δηλαδή, το Πανεπιστήμιο. Παρόλο που το 

κέντρο βάρους της έρευνας δεν είναι το Πανεπιστήμιο εν γένει, αλλά τα Τμήματα Δημοτικής και 

Προσχολικής Εκπαίδευσηςκαι οι επιλογές/ρυθμίσεις που κάνουν σε σχέση με τα προγράμματά τους, 

κρίνεται αναγκαία η σύντομη περιγραφή του γενικότερου πλαισίου μέσα στο οποίο αυτές εντάσσονται 

προκειμένου να αναδειχθούν και να γίνουν καλύτερα αντιληπτές οι βασικές διαστάσεις και παράμετροι 

με τις οποίες τίθεται στις σημερινές συνθήκες το ζήτημα της επιλογής και της μετάδοσης της γνώσης στο 

ακαδημαϊκό πεδίο της παραγωγής και της αναπαραγωγής της γνώσης. Όπως συζητήθηκε στην ενότητα 

για τις ΕΕΠ, βρισκόμαστε σε μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων και αλλαγών στις συνθήκες 

συγκρότησης των νοημάτων και των κυρίαρχων λόγων με διακύβευμα τη δημιουργία της λεγόμενης 

«κοινωνίας της γνώσης και της δια βίου μάθησης». Έχει δημιουργηθεί ένα εξαιρετικά πολύπλοκο 

περιβάλλον (Bartnett, 2000), στο οποίο τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών 

επαναπροσδιορίζονται ως άξονες δράσης των πολιτικών και εκπαιδευτικών θεσμών σε υπερεθνικό 
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επίπεδο (ΕΕ, Διαδικασία της Μπολόνια, ΟΟΣΑ), αλλά και στο πεδίο που διαμορφώνεται στη σχέση 

μεταξύ των υπερεθνικών και των εθνικών επιπέδων πολιτικής και πρακτικής στην εκπαίδευση (Dale, 

1999). Αποτελεί ερώτημα λοιπόν πώς τίθεται το ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών στην παρούσα 

συγκυρία στο ελληνικό πλαίσιο και ποιες είναι οι βασικές «πύλες» εισόδου των σύγχρονων λόγων της 

εκπαιδευτικής πολιτικής σχετικά με τον «εκσυγχρονισμό» της οργάνωσης των πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων σπουδών και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Η ανασκόπηση της πρόσφατης σχετικής 

ελληνικής βιβλιογραφίας και παραγωγής που ολοκληρώνει το παρόν κεφάλαιο απαντά στο ερώτημα για 

την έκταση και τις διαστάσεις που λαμβάνει το ζήτημα των προγραμμάτων σπουδών στο ελληνικό 

πλαίσιο.    
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6.1. Σύντομη ανασκόπηση του θεσμικού πλαισίου   
 

   
6.1.1. Το νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης   

  
  
Στην Ελλάδα, από το 2000 μέχρι και σήμερα, η ατζέντα και ο λόγος των μεταρρυθμίσεων για την 

ανώτατη εκπαίδευση έχει εμπλουτιστεί και αντλεί σημαντική νομιμοποίηση από τη λογική, την 

επιχειρηματολογία και τα διακυβεύματα που θέτουν οι ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές απέναντι στα 

κράτη μέλη. Ανάμεσα στους νόμους που ψηφίστηκαν στη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, εισάγοντας 

στο δημόσιο διάλογο για το πανεπιστήμιο και τελικά στην ελληνική νομοθεσία για την ανώτατη 

εκπαίδευση αρχές συγκρότησης και άξονες δράσης συμβατές με τον κυρίαρχο υπερεθνικό λόγο, μπορούν 

να αναγνωριστούν οι εξής: α) Ο Νόμος 2916/2001 για τη Διάρθρωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και την 

ρύθμιση θεμάτων του τεχνολογικού τομέα, με τον οποίο ανωτατοποιούνται τα ΤΕΙ, β) ο Νόμος 

3328/2005 για την Ίδρυση του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 

Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ), γ) ο Νόμος 3374/2005 για τη Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη 

εκπαίδευση-το σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων – και το Παράρτημα 

διπλώματος, δ) οι Νόμοι 3369/2005 και 3879/2010 για τη Δια Βίου Μάθηση, ε) ο Νόμος 3391/2005 για 

την ίδρυση του Ελληνικού Διεθνούς Πανεπιστημίου και στ) ο Νόμος 3404/2005 (άρθρο 23) για τη 

δημιουργία Κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (μεταπτυχιακών και διδακτορικών) μεταξύ 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Με την τελευταία αυτή 

ρύθμιση επιτρέπεται η χρήση ευρωπαϊκών γλωσσών εκτός της ελληνικής στα εν λόγω προγράμματα. 

Τέλος, αργότερα ψηφίστηκε ο Νόμος 3685/2008 για την έρευνα και την τεχνολογία.  

Η συστηματική ανάλυση των εν λόγω νομοθετικών ρυθμίσεων ξεπερνούν τα όρια της παρούσας 

μελέτης, ωστόσο ακόμα και η ονομαστική παράθεση είναι ενδεικτική των κρίσιμων θεμάτων και θέτει το 

πλαίσιο για να τοποθετηθεί και να συζητηθεί το ζήτημα των αλλαγών στα προγράμματα σπουδών. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι από όλα τα θέματα αιχμής του δημόσιου διαλόγου/διαβούλευσης και των 

μεταρρυθμίσεων για την ανώτατη εκπαίδευση, αυτό που φαίνεται ότι άνοιξε το δρόμο σε νομοθετικό 

επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο λόγου, ώστε να τεθούν και να προωθηθούν σύγχρονα κυρίαρχα ήθη, με 

κυριότερο την κουλτούρα διαφάνειας και λογιστικής αξιολόγησης [audit culture], στο ελληνικό 

πανεπιστήμιο, είναι η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή της αξιολόγησης.65   

                                                
65 Για την ανάλυση της δημόσιας αρένας και των δικτύων πολιτικής με αναφορά στο ζήτημα της αξιολόγησης στην ανώτατη 
εκπαίδευση βλ., Stamelos & Kavasakalis (2011). Στην εργασία αυτή περιγράφεται η διαπραγμάτευση μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων, όσον αφορά το ειδικό ζήτημα της αξιολόγησης και αναπτύσσεται το επιχείρημά ότι το αδιέξοδο στο 
δημόσιο διάλογο μπορεί τουλάχιστον εν μέρει να αποδοθεί στην αντίθεση μεταξύ του λόγου της ΕΕ, τον οποίο πλήρως 
προωθεί η κυβέρνηση μέσα από το σχετικό νόμο, με την παγιωμένη κουλτούρα ποιότητας της ελληνικής ακαδημαϊκής 
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 Ειδικότερα, αναγνωρίζουμε το Νόμο 3374/2005 για τη διασφάλιση της ποιότητας, το Νόμο 

πλαίσιο του 2007 (Ν. 3549/2007) και το πλαίσιο πιθανής αναθεώρησης του άρθρου 1666 ως τα συμβάντα 

πολιτικής που στο διάστημα 2005-2008 δημιούργησαν τον πυρήνα επαναδιαπραγμάτευσης σε εθνικό 

επίπεδοκρίσιμων για το ελληνικό πλαίσιο και εθνικά νοηματοδοτούμενων θεμάτων, όπως η εκλογή 

πρυτανικών αρχών και το πανεπιστημιακό άσυλο. Ταυτόχρονα, όμως, και κυριότερα τροφοδότησαν το 

δημόσιο διάλογο με σύγχρονα ζητήματα ζωτικής σημασίας για την διάχυση και την εφαρμογή των 

υπερεθνικών πολιτικών, όπως η ποιότητα των σπουδών, η λογοδοσία, η διαφάνεια, η συνταγματική 

κατοχύρωση αρχών ιδιωτικοποίησης για τα πανεπιστήμια. Πρόκειται για ευαίσθητα θέματα, τα οποία 

λόγω των ενδογενών αμφισημιών στις σημασίες τους, αλλά και λόγω της ασυμβατότητάς τους με την 

ελληνική πραγματικότητα, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα,67 έφεραν στο προσκήνιο βασικές 

αντιφάσεις όσον αφορά την ιδεολογία, τα παγιωμένα συμφέροντα και τις αρτηριοσκληρωτικές δομές. Η 

λειτουργία των πανεπιστημίων επισκιάστηκε για μεγάλα διαστήματα κατά την εν λόγω περίοδο από τις 

έντονες κινητοποιήσεις, τις συγκρούσεις, τις απεργίες, τις καταλήψεις και τις μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ 

των κρίσιμων ομάδων ενδιαφέροντος, δηλαδή της πολιτικής ηγεσίας, των πανεπιστημιακών καθηγητών, 

των συνδικαλιστικών οργάνων, των φοιτητών, κλπ.  

 Το εκπαιδευτικό κίνημα εκείνης της περιόδου, όπως χαρακτηρίστηκε από μεγάλο μέρος των 

εμπλεκομένων, κατευνάστηκε σταδιακά μέσα από ένα είδος μερικής αποδοχής και ήπιας προσαρμογής 

του πλαισίου που τελικά θεσμοθετήθηκε απέναντι στους αρχικά εξαγγελλόμενους άξονες δράσης αλλά 

και στις εθνικές δεσμεύσεις της Ελλάδας απέναντι στους ευρωπαϊκούς φορείς πολιτικών για την ανώτατη 

εκπαίδευση. Από τα ζητήματα που προκάλεσαν έντονο δημόσιο διάλογο ή/και αντιπαράθεση, η 

δημιουργία του κοινού πλαισίου αξιολόγησης όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας και η 

συγκρότηση της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας ολοκληρώθηκε και έχει τεθεί σε πλήρη 

εφαρμογή, εξέλιξη που αποτυπώνεται και στην Eθνική Έκθεση προς τη Διαδικασία της Μπολόνια 2005-

2007 (Bologna Process, 2007b) αλλά και στις εθνικές εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 

επίπεδο εφαρμογής του Προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» (National Reports, 2005, 

2007).  

                                                                                                                                                                     
κοινότητας. Μέσα από την ανάλυση του  ημερήσιου τύπου και σχετικού υλικού από το διαδίκτυο οι συγγραφείς δείχνουν πώς 
ο Ευρωπαϊκός λόγος για την τριτοβάθμια εκπαίδευση νοηματοδοτείται στο ελληνικό εθνικό πλαίσιο. Βλ. επίσης, 
Καβασακάλης (2011).    
66 Ενδεικτικά των επιχειρημάτων που αναπτύχθηκαν υπέρ και κατά την αναθεώρησης του άρθρου 16 βλ.σχετικά 
Αγγελόπουλος κ.συν., (2006), Αλιβιζάτος, (2007), Βενιζέλος, (2006), Κοντιάδης (2007).   
67 Η ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα έχει θεμελιωθεί στο συγκεντρωτικό κράτος. Η ρητορική που αρθρώνεται κατά 
καιρούς από τις διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές για τα επίκαιρα εκπαιδευτικά ζητήματα διακρίνεται από δυο βασικά θέσεις, 
την ανάγκη διασφάλισης της «δωρεάν παιδείας» και την αντίθεση σε όποια μορφή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και 
λογοδοσίας. Παρόλο που όσο περνάει ο καιρός και με τις αλλαγές που συμβαίνουν, π.χ. στην καθιέρωση διδάκτρων στην 
πλειονότητα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, οι θέσεις αυτές φαίνεται να χάνουν το νόημά τους και να 
μετατρέπονται σε ιδεολογήματα, ωστόσο μέχρι και σήμερα δεν έχουν χάσει τη δυναμική τους στο δημόσιο διάλογο.    
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Από την άλλη πλευρά, πλήρης αναδίπλωση έγινε στο ζήτημα του Άρθρου 16, το οποίο και 

διατηρήθηκε ως είχε στην αναθεώρηση του 2008. Μάλιστα, λίγους μήνες αργότερα, φάνηκε ότι ένα από 

τα βασικά επιχειρήματα υπέρ της αναθεώρησης που ήταν η ανάγκη συνταγματικής κατοχύρωσης της 

νομικής αναγνώρισης των κολεγίων και των κέντρων ελευθέρων σπουδών που επέβαλε στο ελληνικό 

κράτος η Ε.Ε. με οδηγίες και δικαστικές αποφάσεις, έχασε την φερεγγυότητα και την ισχύ του στο 

πολιτικό επίπεδο με την ψήφιση του Νόμου 3696/2008 για την ίδρυση και λειτουργία των κολλεγίων και 

με το Π.Δ. 38/2010 με το οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία 

36/05 για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών. Η διευθέτηση του ζητήματος αναγνώρισης των 

κολλεγίων, παρά την κριτική σε νομικό επίπεδο, ενώ δεν αναθεωρήθηκε το άρθρο 16 και δεν άλλαξε το 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δημόσιο καθεστώς λειτουργίας των ελληνικών πανεπιστημίων, αποτελεί 

ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου που σε εθνικό επίπεδο γίνεται «χρήση» των 

δεσμεύσεων απέναντι στην Ευρώπη για «εσωτερική κατανάλωση». Το παράδειγμα αυτό είναι επίσης 

ενδεικτικό της ιδιαιτερότητας με την οποία το κράτος «διαπραγματεύεται» στο εσωτερικό του και εν 

τέλει καθιστά συμβατό το πλαίσιο λειτουργίας του με τις δεσμεύσεις απέναντι στις ευρωπαϊκές 

εκπαιδευτικές πολιτικές (Huisman & Van Der Wende, 2004, Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004). 

Σημειώνεται ότι οι ρυθμίσεις αυτές προωθήθηκαν ενώ εκκρεμεί η συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων.    

 Η αναδίπλωση στο ζήτημα της αναθεώρησης του άρθρου 16 πολιτικά και επικοινωνιακά 

‘εξισορροπήθηκε’ από την παρουσίαση του Νόμου 3549/2007 για τη Μεταρρύθμιση του θεσμικού 

πλαισίου για τη δομή και λειτουργία των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ως ένα νέο Νόμο Πλαίσιο 

για τη λειτουργία των ΑΕΙ. 68    Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση (ΥΠΕΠΘ, 2007α) o προς ψήφιση 

Νόμος είχε σκοπό τον πλήρη εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των ΑΕΙ, διότι όπως αναφέρεται 

«Ο Ν. 1268/1982 παρουσιάζει πολυάριθμες ατέλειες και αρκετές διατάξεις του παρέμειναν πρακτικά 

ανεφάρμοστες», ενώ «ο αποσπασματικός χαρακτήρας των διαφόρων νομοθετικών παρεμβάσεων (που 

ακολούθησαν), δημιούργησε ένα δαιδαλώδες θεσμικό πλαίσιο, του οποίου η χρησιμότητα συχνά τίθεται 

σε αμφισβήτηση» (ΥΠΕΠΘ, 2007α: 8-10). Ο υπό ψήφιση νόμος προβλέπει ρυθμίσεις με σκοπό να 

αντιμετωπιστεί «ο συγκεντρωτισμός, η εσωστρέφεια και η έλλειψη διαφάνειας» που, όπως αναφέρεται, 

χαρακτηρίζει το ελληνικό πανεπιστήμιο και το έχει θέσει σε βαθειά και μακροχρόνια κρίση (ό.π.). Το 

πλαίσιο αναφοράς των προωθούμενων αλλαγών είναι ρητά οι απαιτήσεις που τίθενται στα εθνικά 

συστήματα ανώτατης εκπαίδευσης από το σύγχρονο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, μια σχέση που 

                                                
68 Η ανασκόπηση δεν περιλαμβάνει τον Νόμο 4009/2011 (ΦΕΚ Α΄ 195/06.09.2011) Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της 
ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ο οποίος ψηφίστηκε μετά την 
ολοκλήρωση της συγγραφής της παρούσας διατριβής. 
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αποτυπώνεται ως στοιχείο σύγκλισης στις εθνικές εκθέσεις προόδου της Ελλάδας προς τη Διαδικασία της 

Μπολόνιας  (Bologna Process National Report, 2009) και την Ε.Ε. (National Report, 2009).  

Ο Νόμος 3549/2007 εμπλούτισε το τότε ισχύον νομικό πλαίσιο για το πανεπιστήμιο69, καθώς 

εκτός των άλλων εισήγαγε και θεσμοθέτησε κάποιες πρακτικές, οι οποίες είναι συμβατές με τα σύγχρονα 

διακυβεύματα της διαφάνειας, της ενίσχυσης της αυτονομίας των ιδρυμάτων και του ανοίγματος του 

πανεπιστημίου στην κοινωνία και στο διεθνή ανταγωνισμό. Οι ενδεικτικότερες από αυτές είναι: ο 

τετραετής προγραμματισμός, η υποχρέωση κατάρτισης των εσωτερικών κανονισμών των τμημάτων με 

χρονικό περιθώριο ενός χρόνου από την ψήφιση του νόμου, η θέσπιση θέσης γραμματέα για κάθε 

πανεπιστήμιο με διοικητικά και οικονομικά καθήκοντα για την υποστήριξη του ιδρύματος και των 

πρυτανικών αρχών, η ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε γλώσσες εκτός της ελληνικής, η θέσπιση 

ανώτατης διάρκειας φοίτησης των φοιτητών και υπηρεσιών συμβουλευτικής, η υποχρέωση ύπαρξης 

πλήρως ενημερωμένων διαδικτυακών τόπων για την άμεση ενημέρωση φοιτητών και κοινού σχετικά με 

το οργανωτικό πλαίσιο, τα προγράμματα σπουδών και τη λειτουργία τμημάτων και σχολών, η κοινωνική 

λογοδοσία των ΑΕΙ μέσω της ετήσιας απολογιστικής έκθεσης του Υπουργού Παιδείας στη Βουλή, κτλ. 

Παρόλα αυτά, η δυναμική του νόμου δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στις αρχικές διακηρύξεις για τον 

εκσυγχρονιστικό/μεταρρυθμιστικό του ρόλο στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση. Η διαφαινόμενη 

αποσπασματική εφαρμογή του νόμου από την ακαδημαϊκή κοινότητα, τα προβλήματα που φαίνεται ότι 

δημιουργεί, ειδικά στο ζήτημα της ποσόστωσης για την εκλογή των πρυτανικών αρχών, τα ζητήματα που 

δεν κατάφερε να επιλύσει και τα οποία σχετίζονται κυρίως με τις συνθήκες αυτονομίας και τη 

χειραφέτηση των πανεπιστημίων από τον κρατικό έλεγχο, στην πράξη τον κατέστησαν άλλη μια 

νομοθετική προσπάθεια που αναπαράγει με τους ίδιους όρους το δαιδαλώδες πλαίσιο ρύθμισης της 

ανώτατης εκπαίδευσης το οποίο σκόπευε να εκσυγχρονίσει. Έτσι, σήμερα μόλις τρία χρόνια μετά, έχουν 

δημιουργηθεί οι συνθήκες ώστε η πολιτεία, η πανεπιστημιακή κοινότητα και οι κοινωνικοί εταίροι να 

βρεθούν ξανά μπροστά σε μια νέα μεταρρυθμιστική διαδικασία, με έναρξη τη δημόσια διαβούλευση για 

την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση (ΥΠΔΒΜΘ, 2010).       

 Στην παραπάνω ενότητα επιχειρήθηκε να αποτυπωθούν οι αγκυλώσεις, οι ασυνέχειες και οι 

ανασχέσεις εντός του πεδίου της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, όπως αυτές εκδηλώθηκαν στο 

δεύτερο μισό της δεκαετίας του 2000, μέσα από τη συνοπτική συζήτηση των ζητημάτων που ως επί το 

πλείστον τροφοδότησαν τα μεταρρυθμιστικά επεισόδια της περιόδου αυτής. Στην επόμενη ενότητα θα 

παρουσιαστεί το ισχύον πλαίσιο ρύθμισης του ειδικού θέματος της οργάνωσης και υλοποίησης των 

Προπτυχιακών Πανεπιστημιακών Προγραμμάτων Σπουδών, στα οποία και εξειδικεύεται η παρούσα 

μελέτη.   

                                                
69 Για το νομικό πλαίσιο της ανώτατης εκπαίδευσης, βλ. και Κλάδης και Πανούσης (2009).  
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6.1.2.  Το νομοθετικό πλαίσιο ρύθμισης των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών 
 
 

Το θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση και τη λειτουργία των προπτυχιακών σπουδών ρυθμίζεται 

από το Νόμο 1268/1982 (Άρθρα 23-25), τις τυποποιήσεις που ακολούθησαν κυρίως με τους Νόμους 

2083/1992 και 2188/1994 (στο Κλάδης & Πανούσης, 2004), και τέλος από το Νόμο 3549/2007 (Άρθρα 

12-19) και το Π.Δ. 160/2008 σχετικά με τον «Πρότυπο Γενικό Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των 

ΑΕΙ».  

Με αναφορά στο παραπάνω θεσμικό πλαίσιο, τα προγράμματα σπουδών αναγνωρίζονται στην 

παρούσα έρευνα ως οι βασικότερες νησίδες αυτονομίας των Τμημάτων70, στα οποία αναμένεται η 

συνάντηση των παραδοσιακών ακαδημαϊκών λειτουργιών του πανεπιστημίου, δηλαδή της διδασκαλίας 

και της έρευνας, μέσα από διαδικασίες επιλογής και αναπλαισίωσης της θεμιτής εκπαιδευτικής γνώσης. 

Συγκεκριμένα, το Άρθρο 24, Παράγραφο 6 του Νόμου 1268/82 ορίζει ότι «Αρμόδια για την κατάρτιση 

του Προγράμματος Σπουδών είναι η Γ.Σ. Τμήματος. Το Πρόγραμμα Σπουδών αναθεωρείται κάθε 

Απρίλιο. Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκροτεί Επιτροπή Προγράμματος από μέλη της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος με ετήσια θητεία, η οποία υποβάλλει σχετική εισήγηση στη Γ.Σ. Τμήματος, 

αφού προηγουμένως κωδικοποιήσει τις προτάσεις των Τομέων». Σύμφωνα με την Παράγραφο 7 του 

ίδιου Άρθρου «[η]απόφαση της Γ.Σ. Τμήματος για το Πρόγραμμα Σπουδών κοινοποιείται στον 

Κοσμήτορα και στην Ε.Α.Γ.Ε. και δημοσιοποιείται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τμήματος».  

Σύμφωνα με το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο, κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των Προγραμμάτων 

Σπουδών ώστε να εμπεδωθεί και να αξιοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό η αυτονομία που παραχωρείται στο 

πανεπιστήμιο σε αυτό το επίπεδο, είναι η κατάρτιση εσωτερικών κανονισμών από τα ιδρύματα (Άρθρο 3 

του Νόμου 1268/82 και συμπλήρωσή του με το Άρθρο 5, του Νόμου 2083/199271), ώστε να γίνουν 

επιλογές ανάμεσα στις δυνατότητες που δίνει ο νόμος και να τεθεί το ακριβές πλαίσιο οργάνωσης και 

εφαρμογής των διοικητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών του κάθε ιδρύματος. Η ρύθμιση αυτή 

φαίνεται ότι εμφάνισε δυσκολίες στην εφαρμογή της, έτσι το 2004, 8 μόνο Ιδρύματα είχαν ανταποκριθεί 

συστήνοντας εσωτερικό κανονισμό (Κλάδης & Πανούσης, 2004: 17). Το ζήτημα επανέρχεται ρητά στο 

Νόμο 3549/2007 (Άρθρο 4), οπότε και τα ΑΕΙ σε διάστημα ενός χρόνου από την ψήφιση του νόμου 

υποχρεούνται να καταρτίσουν εσωτερικό κανονισμό προκειμένου να τους επιτρέπεται η έκδοση 

                                                
70 Ο βαθμός και η ποιότητα της αυτονομίας είναι ένα ζήτημα που συχνά τίθεται υπό συζήτηση με το επιχείρημα αφενός της 
εξάρτησης από το κράτος (Starida, 1992) και αφετέρου από τις συνθήκες εξάρτησης και ελέγχου που δημιουργούνται από τις 
μικροπολιτικές και τους συσχετισμούς των δυνάμεων που διαμορφώνονται στο εσωτερικό των τμημάτων (Φλουρής, 2010).      
71 Είναι χαρακτηριστική η Παράγραφος 2 του Άρθρου 5: «Ο εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί να περιορίζεται σε 
επαναλήψεις του κειμένου των σχετικών διατάξεων του Νόμου, αλλά ρυθμίζει μέσα στο πλαίσιο που διαγράφουν οι κείμενες 
διατάξεις ειδικότερα θέματα διοικητικής λειτουργίας, οργανωτικής δομής και διαδικασίας ελέγχου και τήρησης των 
θεσπισμένων κανόνων, καθώς και κυρώσεις σε περίπτωση πλημμελούς εφαρμογής ή παραβίασής τους».  
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διοικητικών πράξεων προκήρυξης και διορισμού προσωπικού. Μάλιστα, προβλέπεται η έκδοση Π.Δ. για 

την κατάρτιση ένας πρότυπου Γενικού Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας, «ο οποίος ισχύει, εν όλω ή 

συμπληρωματικά, μέχρι την προσαρμογή των υπαρχόντων ή την κατάρτιση νέων Εσωτερικών 

Κανονισμών Λειτουργίας των ΑΕΙ» (Άρθρο 4, Παράγραφος 2). ΄Οπως ήδη έχει αναφερθεί, πρόκειται για 

το Π.Δ. 160/2008, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς όλες τις παραμέτρους λειτουργίας των ΑΕΙ, με 

κυριότερες τη διάρθρωση και την οργανωτική δομή των τμημάτων, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα 

φοιτητών και διδασκόντων, τα πειθαρχικά παραπτώματα και τις προβλεπόμενες κυρώσεις, τον κανονισμό 

των προπτυχιακών σπουδών, τον τετραετή στρατηγικό σχεδιασμό, όπως επίσης και τις εκλογικές 

διαδικασίες ανάδειξης οργάνων διοίκησης, και τα ζητήματα φύλαξης και εποπτείας των ιδρυμάτων.  

Εστιάζοντας στον Κανονισμό των Προπτυχιακών Προγραμμάτων (Άρθρα 29 με 39), διαβάζουμε 

ότι «[σ]το πλαίσιο της αποστολής των ΑΕΙ, σκοπός των προπτυχιακών σπουδών είναι να ανακτήσουν οι 

φοιτητές ή σπουδαστές τις γνώσεις που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν και να καλλιεργήσουν 

επιστημονικά και επαγγελματικά το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών που επέλεξαν, παράλληλα με 

την καλλιέργεια του ήθους και της προσωπικότητάς τους ως υπεύθυνων ακαδημαϊκών πολιτών. Για την 

επίτευξη των σκοπών αυτών τα ΑΕΙ οφείλουν να παρέχουν σε όλους τους φοιτητές και σπουδαστές 

υψηλό επίπεδο σπουδών και να προσαρμόζουν συνεχώς τα προγράμματα σπουδών και τις μεθόδους 

έρευνας και διδασκαλίας στις σύγχρονες εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας».  

Όσο αφορά την διάρθρωση των σπουδών, αναφέρεται ότι διεξάγονται σύμφωνα με ενδεικτικά 

προγράμματα σπουδών που καταρτίζουν τα τμήματα με βάση το σύστημα των εξαμήνων (χειμερινού, 

εαρινού) και τον ελάχιστο αριθμό μονάδων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση για την απονομή 

πτυχίου. Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα ενδεικτικά προγράμματα σπουδών διακρίνονται σε 

υποχρεωτικά και προαιρετικά ή επιλεγόμενα, τα δε τελευταία σε υποχρεωτικής και ελεύθερης επιλογής. 

Τα τμήματα επιλέγουν το είδος των μαθημάτων που θα περιλάβουν στα προγράμματά τους, τη 

διάρθρωση και τη διαδοχή τους. Ο περιορισμός που τίθεται είναι ο αριθμός των μαθημάτων επιλογής 

όλων των ειδών που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου να μην υπερβαίνει το διπλάσιο αριθμό των 

υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Όπως συμβαίνει για τα μαθήματα, τα τμήματα 

αποφασίζουν και για το αν η διπλωματική εργασία και οι πρακτικές ασκήσεις είναι προαπαιτούμενα για 

τη λήψη πτυχίου, για τη διαδικασία εκπόνησης καθώς και για τις προϋποθέσεις αξιολόγησης των 

φοιτητών σε αυτές. Ο Οδηγός Σπουδών είναι το επίσημο έγγραφο το Τμήματος, το οποίο καταρτίζεται 

από τη Γ.Σ., εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή το Συμβούλιο του Τμήματος και διανέμεται 

στους φοιτητές προκειμένου να συγκροτήσουν τα ατομικά τους προγράμματα. Στους Οδηγούς Σπουδών 

καταγράφεται σε ετήσια βάση το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών των τμημάτων, με αναλυτικά στοιχεία 

για τη διάρθρωση, το περιεχόμενο των μαθημάτων, τις ώρες διδασκαλίας, τις διδακτικές και πιστωτικές 

μονάδες, κτλ.  
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Η ύπαρξη ενός διπλού συστήματος προσμέτρησης των μονάδων που απαιτούνται για τη λήψη 

πτυχίου, οι διδακτικές και οι πιστωτικές μονάδες, είναι ένα  στοιχείο που συναντάται στα προγράμματα 

σπουδών τα τελευταία χρόνια, και το οποίο κατοχυρώνεται από το εν λόγω Π.Δ. Οι πρώτες αφορούν τη 

διδασκαλία, και προσδιορίζονται με αναφορά στις εβδομαδιαίες ώρες διδακτικού έργου (1 για κάθε ώρα 

εβδομαδιαίας διδασκαλίας), ενώ οι πιστωτικές μονάδες, ως άμεση ανταπόκριση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο 

του υπολογισμού και της μεταφοράς μονάδων (ECTS), ανταποκρίνονται στο φόρτο εργασίας που 

εκτιμάται από τους διδάσκοντες ότι απαιτείται να καταβληθεί από κάθε φοιτητή για την επίτευξη των 

αντικειμενικών στόχων ή των μαθησιακών αποτελεσμάτων κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας του 

προγράμματος. Σημειώνεται  ότι η εφαρμογή των πιστωτικών μονάδων στο οργανωτικό/διοικητικό 

επίπεδο, με αρχικό σκοπό τη διευκόλυνση των διαδικασιών της κινητικότητας, εισήγαγαν στο ελληνικό 

πανεπιστήμιο την ιδέα μέτρησης του φόρτου εργασίας των φοιτητών σε σχέση με προκαθορισμένα 

μαθησιακά αποτελέσματα, σηματοδοτώντας την αρχή της στροφής του ρητού παιδαγωγικού 

ενδιαφέροντος από τη «διδασκαλία» στη «μάθηση».  

Η ανασκόπηση του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης των προγραμμάτων σπουδών δείχνει ότι το 

πεδίο σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης δεν έχει μεταβληθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια, και ότι οι 

αλλαγές που καταγράφονται κινούνται στην κατεύθυνση ενίσχυσης της διαφάνειας του υπάρχοντος 

ρυθμιστικού πλαισίου, χωρίς όμως να μεταβάλλουν τη φιλοσοφία, τις οργανωτικές αρχές και τις αρχές 

επιλογής και μετάδοσης της γνώσης. Όπως αναφέρθηκε, με εξαίρεση τις πιστωτικές μονάδες, δεν 

εντοπίζονται αλλαγές που να παραπέμπουν ευθέως στα διακυβεύματα που οι ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές 

πολιτικές θέτουν για τα προγράμματα σπουδών.  

Φαίνεται ότι το πεδίο των αλλαγών των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών σε αυτή τη 

φάση διαμορφώνεται μέσα από περισσότερο σύνθετες συνθήκες και διαδικασίες από αυτές που 

δημιουργεί μια πολιτική απόφαση για την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης και εφαρμογής τους. 

Στην ενότητα που ακολουθεί θα αναδειχθούν οι κυριότερες διαδικασίες διάχυσης και νοηματοδότησης 

του σύγχρονου λόγου των ΕΕΠ για την επιλογή και την οργάνωση της γνώσης στο ελληνικό πλαίσιο 

συγκρότησης και υλοποίησης των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών. Πρόκειται για διαδικασίες 

διαφορετικού είδους ως προς το επίπεδο και τον τρόπο επιρροής τους στο πεδίο αλλαγής των 

προγραμμάτων σπουδών. Το σημείο σύγκλισης μεταξύ τους, παρά τις διαφορές, είναι ότι εισάγουν σε 

επίπεδο ρητορικής και σταδιακά εγκαθιδρύουν σε επίπεδο πρακτικής στην ελληνική πραγματικότητα 

αρχές και κριτήρια επιλογής και οργάνωσης της γνώσης συμβατά με τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  
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6.2. Οι «πύλες» του λόγου των ΕΕΠ στο ελληνικό πλαίσιο ανώτατης εκπαίδευσης 

 
Από την ευρύτερη θεώρηση του πεδίου, εντοπίζονται τρία βασικά επίπεδα μέσα από τα οποία 

συναρθρώνεται και προωθείται ο κυρίαρχος λόγος των μαθησιακών αποτελεσμάτων και οι πρακτικές της 

αλλαγής στα προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα σήμερα. Το πρώτο επίπεδο συνάρθρωσης του λόγου 

τοποθετείται στον ευρωπαϊκό χώρο και αφορά την ελληνική εμπλοκή και συμμετοχή σε ειδικές 

διαδικασίες και προγράμματα της Ε.Ε. για τη διάχυση των σύγχρονων μεθοδολογιών οργάνωσης και 

αναπλαισίωσης της εκπαιδευτικής γνώσης. Εδώ διακρίνουμε δυο υπό-επίπεδα. Το πρώτο αφορά τις 

διαδικασίες αποτύπωσης της πορείας υλοποίησης των πολιτικών στα κράτη μέλη, της Ελλάδας 

συμπεριλαμβανομένης, που τόσο η Ε.Ε. όσο και η διαδικασία της Μπολόνια κατέστησαν κεντρικούς 

άξονες της δράσης τους ειδικά μετά το 2005.  

Το δεύτερο υπό-επίπεδο αφορά την άμεση ελληνική συμμετοχή σε ευρωπαϊκές δράσεις 

παραγωγής πολιτικών για την εκπαίδευση. Μέσα από την ανασκόπηση του πεδίου επιλέχτηκαν να 

συζητηθούν, ως ενδεικτικότερες της κατάστασης, δυο περιπτώσεις συμμετοχής. Η πρώτη, στο κρατικό 

επίπεδο, αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας στις Ομάδες Αμοιβαίας Μάθησης (ΟΑΜ) [Peer Learning 

Activities (PLA)] που λειτούργησαν την περίοδο 2005-2009 στα πλαίσια της πολιτικής συνεργασίας 

μεταξύ των Κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αποτύπωση αυτή θεωρούμε ότι είναι 

καταρχάς ενδεικτική των προτεραιοτήτων και των ενδιαφερόντων που προωθήθηκαν στα πλαίσια της 

εθνικής συμμετοχής/ εκπροσώπησης στις συγκεκριμένες ευρωπαϊκές διαδικασίες. Επιπλέον, τα 

συγκεκριμένα στοιχεία υποδεικνύουν τις περιοχές και τα θέματα όπου η ελληνική πολιτική 

πραγματικότητα ανατροφοδοτήθηκε από την ευρωπαϊκή εμπειρία και πρακτική. Η δεύτερη περίπτωση 

αφορά στη θεσμική ατομική ή συλλογική δράση στα πλαίσια λειτουργίας των ιδρυμάτων της ανώτατης 

εκπαίδευσης. Έτσι, σε αυτό το επίπεδο της μελέτης  αποτυπώνεται η συμμετοχή των ελληνικών 

ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης στο Tuning Project (2003). Η επιλογή αυτή έγινε με δεδομένη την 

ειδική θέση του εν λόγω προγράμματος στη μεθοδολογία της παρούσας έρευνας, και προκειμένου να 

εμπλουτιστεί η ανασκόπηση του Κεφαλαίου 5 για τις ευρωπαϊκές πολιτικές και τη σχέση που 

διαμορφώνουν με τα εθνικά πλαίσια εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Tο δεύτερο επίπεδο συνάρθρωσης του λόγου των ΕΕΠ για την ανώτατη εκπαίδευση και 

ειδικότερα για τις θεμιτές αρχές ρύθμισης της γνώσης τοποθετείται στα όρια του εθνικού κράτους και 

έχει θεσμικό χαρακτήρα. Όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια, πρόκειται για το πλαίσιο της 

νοηματοδότησης και της πραγμάτωσης του λόγου των ΕΕΠ και τη σταδιακή εισαγωγή στο ελληνικό 

περιβάλλον νέων όρων ρύθμισης της σχέσης μεταξύ του κράτους, του πανεπιστημίου και της αγοράς 
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εργασίας (Γράβαρης & Παπαδάκης, 2005). Η υλοποίηση του ΕΠΕΑΕΚ72 για τον εκσυγχρονισμό των 

δομών εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που ξεκίνησε να 

συγκροτείται στο τέλος της δεκαετίας του 2000 με βασικό σκοπό την εφαρμογή του συνεχούς «προσόντα 

- μαθησιακά αποτελέσματα- ικανότητες», αναγνωρίζονται ως τα κυριότερα σημεία εισόδου του λόγου 

των ΕΕΠ στο ελληνικό περιβάλλον στο επίπεδο του κράτους.   

Τέλος, το τρίτο επίπεδο της συνάρθρωσης του λόγου αφορά τις νοηματοδοτήσεις και τις αλλαγές 

στο ιδρυματικό επίπεδο των τμημάτων και συγκεκριμένα στο θεμιτό περιεχόμενο και την οργάνωση της 

εκπαιδευτικής γνώσης στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών. Οι αλλαγές αυτές συσχετίζονται 

κυρίως με την συμμετοχή των τμημάτων στο Μέτρο 2.2 του ΕΠΕΑΕΚ για την αναμόρφωση των 

προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Πρόκειται για μια διάσταση που εδώ ξεκινάμε να συζητάμε με 

αναφορά στην περίπτωση των Π.Τ. (Κεφάλαιο 7). Πρέπει  να σημειώσουμε ότι η υλοποίηση του 

ΕΠΕΑΕΚ τροφοδοτεί σημαντικά το ερευνητικό αντικείμενο της παρούσας έρευνας για το πεδίο της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και αναπτύσσεται εκτενώς στο Πέμπτο Μέρος της διατριβής.  

   

6.2.1. Η συνάρθρωση του λόγου στο υπερεθνικό επίπεδο 
 

6.2.1.1.Παρακολούθηση [Monitoring] του επιπέδου σύγκλισης των ελληνικών Π.Σ. σε 
σχέση με τις ΕΕΠ.  

 
 
  Η διάσταση της ορατότητας [visibility] (Dean, 2006) αποτελεί καταστατικό στοιχείο του λόγου 

των ΕΕΠ τόσο στο επίπεδο των δομών, κυρίως με την προώθηση της ιδέας της διαφάνειας [transparency] 

και της λογοδοσίας [accountability],  όσο και στο επίπεδο της ανάπτυξης πρακτικών αποτύπωσης και 

παρακολούθησης της προόδου κάθε κράτους μέλους σε σχέση με τους κεντρικούς πολιτικούς στόχους 

της Στρατηγικής της Λισαβόνας και της διαδικασίας της Μπολόνια. Διαχρονικά η αποτύπωση βασικών 

παραμέτρων των εθνικών συστημάτων αποτελεί τη βάση δεδομένων για την ανάπτυξη των υπερεθνικών 

πολιτικών. Μάλιστα, όπως ήδη αναφέρθηκε, στην περίπτωση των ΕΕΠ η πρακτική παρακολούθησης των 

συνθηκών υλοποίησης των πολιτικών στα κράτη μέλη ήρθε στο επίκεντρο της ίδιας της πολιτικής 

ατζέντας μετά το 2005, οπότε και άρχισε να αξιολογείται το επίπεδο επίτευξης των στρατηγικών στόχων 

ενόψει του 2010. Έτσι, οι εθνικές ανταποκρίσεις στις διαδικασίες παρακολούθησης γίνονται κομβικά 

σημεία αλληλεπίδρασης με τις υπερεθνικές πολιτικές διαδικασίες και συνάρθρωσης του λόγου σε 

κατεύθυνση από τη βάση προς την κορυφή [bottom up] (Taylor, et al., 1997).  

Σε αυτό το πλαίσιο έχουν αναπτυχθεί και αξιοποιούν ταυτόχρονα, πολλές φορές με επικαλύψεις 

ως προς τις πληροφορίες  που παρουσιάζονται, εργαλεία παρακολούθησης διαφορετικής κλίμακας και 
                                                
72 http://www.epeaek.gr/epeaek/el/home.jsp 
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διαφορετικής μεθοδολογίας. Το δίκτυο Ευρυδίκη αποτελεί μια ισχυρή δομή αποτύπωσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για τη συλλογή και τη διάθεση πληροφοριών σχετικά με τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα 

όλων των βαθμίδων και τις εκπαιδευτικές πολιτικές73. Επίσης, βασικό ρόλο στο επίπεδο της 

παρακολούθησης και της αλληλεπίδρασης των υπερεθνικών και των εθνικών φορέων πολιτικής έχουν οι 

ετήσιες εθνικές εκθέσεις για την πορεία υλοποίησης των στόχων και οι εκθέσεις απολογισμού της 

διαδικασίας της Μπολόνια [stocktaking]74. Τέλος, δεν λείπουν τα προγράμματα ερευνητικού 

προσανατολισμού για την καταγραφή των εξελίξεων σε ειδικούς τομείς ενδιαφέροντος, όπως για 

παράδειγμα στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών (CHEPS, 2007a).  

Μέσα από αυτές τις διαδικασίες έχει παραχθεί σημαντικός όγκος επίσημών εγγράφων και 

καταγραφών, οι οποίες συγκροτούν ένα διακριτό και πολυδιάστατο αντικείμενο ανάλυσης του πεδίου 

των πολιτικών που ξεπερνά τα όρια της παρούσας μελέτης. Η ανασκόπηση σε αυτό το επίπεδο γίνεται με 

αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας, και με επικέντρωση στο ζήτημα των πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων σπουδών. Η γενική παρατήρηση που μπορεί να γίνει, εκτιμώντας συνολικά τη σχετική 

βιβλιογραφία από τις δραστηριότητες «παρακολούθησης», την οποία θα συζητήσουμε αναλυτικότερα 

στη συνέχεια της ενότητας, είναι ότι τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών αποτελούν έναν τομέα 

στον οποίο τη δεκαετία του 2000 δεν καταγράφονται θεσμικές αλλαγές τέτοιας έκτασης που να δείχνουν 

συνολική στροφή της ανώτατης εκπαίδευσης στην κατεύθυνση που προσδιορίζουν οι στρατηγικοί στόχοι 

των ΕΕΠ για την εκπαιδευτική γνώση (μαθησιακά αποτελέσματα, ικανότητες).  

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στις ετήσιες αναφορές της Ευρυδίκης για το ελληνικό εκπαιδευτικό 

σύστημα (Eurydice, 2007, 2008), η βασική ακαδημαϊκή μονάδα λειτουργίας των ιδρυμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης είναι το Τμήμα, το οποίο καλύπτει ένα ακαδημαϊκό πεδίο γνώσης. Όσον αφορά τις 

διδακτικές μεθόδους, αυτές συμπεριλαμβάνουν θεωρητικές διαλέξεις, επίβλεψη εργασιών και σχεδίων 

εργασίας, διεξαγωγή σεμιναρίων με σκοπό την εμβάθυνση της γνώσης, συνήθως σε μικρές ομάδες 

φοιτητών, και τέλος την επίβλεψη εργαστηρίων ή/και κλινικών ασκήσεων. Επίσης, περιγράφονται οι 

εξεταστικές διαδικασίες αξιολόγησης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι στις εκθέσεις αυτές (Eurydice, 2007, 

2009) η υλοποίηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την αναμόρφωση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών 

συνδέεται αποκλειστικά με την αναμόρφωση και τη βελτίωση των μεθόδων διδασκαλίας στην ανώτατη 

εκπαίδευση. Η αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων και πολλαπλών πηγών πληροφόρησης καθώς και η 

ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων συνοψίζουν τις αλλαγές που οι εκθέσεις αυτές περιγράφουν ότι έχουν 

συμβεί στο επίπεδο των διδακτικών μεθόδων μέσω του ΕΠΕΑΕΚ75.  

                                                
73  http://www.eurydice.org  
74 http://www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/actionlines/stocktaking.htm 
75 Η θέση μας είναι ότι πρόκειται για μερική περιγραφή του ρόλου που έπαιξε το ΕΠΕΑΕΚ στα πανεπιστημιακά προγράμματα 
σπουδών, αφού όπως θα δείξουμε στη συνέχεια της εργασίας, μαζί με τις μεθόδους διδασκαλίας προώθησε συγκεκριμένα 
περιεχόμενα και πολύ περισσότερο νέες πρακτικές «διαπραγμάτευσης» του Πανεπιστημίου με το κράτος και την αγορά 
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Από την άλλη πλευρά η εθνική έκθεση (National Report, 2007: 19) για την υλοποίηση του 

προγράμματος «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» δίνει μεγάλη έμφαση στην περιγραφή του 

μεταρρυθμιστικού ρόλου του ΕΠΕΑΕΚ για όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Ειδικά για τα προγράμματα 

σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης αναφέρει ότι «η έμφαση έχει δοθεί στη διάδοση των ΤΠΕ, στην 

ενοποίηση των δεικτών και των συστημάτων συνεχούς αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, την ενίσχυση 

της διεπιστημονικότητας, και της σύνδεσης ακαδημαϊκής κοινότητας και της βιομηχανίας / αγοράς μέσω 

στοχοθετημένων συνεργιών». Τέλος, η εικόνα που εμφανίζεται για τα προγράμματα σπουδών στις 

εθνικές εκθέσεις υλοποίησης (Bologna Process, 2008) και στις εκθέσεις αποτίμησης (BFUG, 2009) της 

Διαδικασίας της Μπολόνια περιέχουν γενικές διατυπώσεις, οι οποίες κυρίως σχετίζονται με την 

προοπτική της συγκρότησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, παρά με το ίδια τα προγράμματα της 

ανώτατης εκπαίδευσης και τις αρχές συγκρότησή τους76.   

 Η παρούσα ενότητα ολοκληρώνεται με την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων για την Ελλάδα της 

ευρωπαϊκής έρευνας του Κέντρου Μελέτης της Πολιτικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση [Centre for 

Higher Education Policy Studies (CHEPS)] του Πανεπιστημίου του Twente (Ολλανδία)77. Η συμβολή 

της στην κατανόηση του πεδίου της παρούσας έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι είναι μια εξειδικευμένη 

μελέτη διερεύνησης της έκτασης και της μορφής που έχουν οι αναμορφώσεις των πανεπιστημιακών 

προγραμμάτων σπουδών στην Ελλάδα στις πέντε επιστημονικές περιοχή της μελέτης, 

συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την περίληψη της εθνικής 

έκθεσης στο πρόγραμμα (CHEPS, 2007b),  η μόνη θεσμική δραστηριότητα που έχει λάβει χώρα στην 

κατεύθυνση της συστηματικότερης διαβούλευσης σχετικά με τον προσδιορισμό μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και ικανοτήτων στα προγράμματα σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης είναι η 

λειτουργία επιτροπής στο Υπουργείο Παιδείας με αντικείμενο τη συγκρότηση του Εθνικού Πλαισίου 

Προσόντων. Στο επίπεδο της ρητορικής, διατυπώνεται η ισχυρή πρόθεση για αναμόρφωση των 

προγραμμάτων σπουδών με αναφορά σε μοντέλα ικανοτήτων και μεταδίδεται, χωρίς όμως να 

τεκμηριώνεται από τα δεδομένα, το μήνυμα ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για μια γρήγορη αναμόρφωση 

των προγραμμάτων στην κατεύθυνση της περιγραφής συγκεκριμένων ικανοτήτων. Είναι χαρακτηριστικό 

το παρακάτω απόσπασμα: «[Σ]χεδόν πάντα τα ελληνικά προγράμματα σπουδών αναφέρουν τους 

γενικούς ακαδημαϊκούς στόχους, τα μαθησιακά αποτελέσματα και τις ικανότητες που οι απόφοιτοι θα 

κατέχουν» (CHEPS, 2007b: 84).  

                                                                                                                                                                     
εργασίας, στοιχείο που αποτυπώνεται περισσότερο στην εθνική έκθεση για την υλοποίηση του προγράμματος «Εκπαίδευση 
και Κατάρτιση 2010» (National Report, 2007).  
76 Οι διαφορές στις εμφάσεις που δίνονται στα στοιχεία των εθνικών εκθέσεων αποτύπωσης δημιουργούν ερωτηματικά 
αφενός για τις κατανοήσεις των επιμέρους ζητημάτων στο ελληνικό πλαίσιο και αφετέρου για τον τρόπο που γίνεται η 
διαχείριση της πληροφορίας στο εθνικό επίπεδο ανάλογα με το πού απευθύνεται στο υπερεθνικό επίπεδο. Μια ανάλυση 
τέτοιου είδους ωστόσο ξεπερνά τα όρια της παρούσας μελέτης.  
77 Για την περιγραφή του πλαισίου ανάπτυξης του συγκεκριμένου προγράμματος έρευνας βλ. στο Κεφάλαιο 4 της διατριβής.  
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Ειδικότερα, τα στοιχεία της συγκεκριμένης μελέτης δείχνουν ότι το ζήτημα των ικανοτήτων δεν 

έχει έρθει στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου στην Ελλάδα μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2000. 

Βρίσκεται στο περιθώριο της δημόσιας πολιτικής ατζέντας για την ανώτατη εκπαίδευση και έχει αφεθεί 

στην πλήρη αρμοδιότητα των ιδρυμάτων και των επιστημονικών πειθαρχιών να το χειριστούν σύμφωνα 

με τις συνθήκες και τους σκοπούς που επικρατούν στο εσωτερικό τους. Ειδικότερα, στο λόγο που 

αρθρώνεται για τις συνθήκες εφαρμογής της μεθοδολογίας των ικανοτήτων στα πέντε επιστημονικά 

πεδία που μελετήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας που διεξήγαγε το πρόγραμμα του CHEPS (2007b), 

προκύπτουν κάποιες  διαφορές, ενδεικτικές του τρόπου που τα διαφορετικά πεδία της ανώτατης 

εκπαίδευσης αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα διακυβεύματα στο πεδίο της αναπλαισίωσης της γνώσης. Τα 

αντικείμενα με τεχνολογικό και επαγγελματικό προσανατολισμό στις σπουδές τους εμφανίζονται 

περισσότερο δεκτικά στην πρακτική των ικανοτήτων. Αντίθετα, όσο περισσότερο θεωρητικός είναι ο 

προσανατολισμός των σπουδών τόσο ο λόγος που αρθρώνεται στη μελέτη για να περιγράψει τις αρχές 

συγκρότησης των προγραμμάτων σπουδών παραπέμπει στις «πειθαρχίες» που συνιστούν τις καταβολές 

του πεδίου της παραγωγής της γνώσης (CHEPS, 2007b).  

Έτσι, τα προγράμματα εκπαίδευσης μηχανικών εμφανίζονται να δίνουν έμφαση σε διαδικασίες 

μάθησης που σκοπό έχουν την επίτευξη ικανοτήτων. Από την άλλη πλευρά, τα προγράμματα της 

ιστορίας εμφανίζονται απολύτως αντίθετα προς τις αρχές αναπλαισίωσης που στοχεύουν στην επίτευξη 

ικανοτήτων. Όπως αναφέρεται (CHEPS, 2007b: 88) «τα προγράμματα της ιστορίας εξειδικεύονται σε 

διάφορα επιστημονικά αντικείμενα (αρχαία ιστορία, βυζαντινή ιστορία, σύγχρονη ιστορία, κ.λπ)». 

Αποστασιοποίηση επίσης φαίνεται να υπάρχει και στα προγράμματα της νομικής, καθώς δεν γίνεται 

καμία αναφορά σε μεθοδολογίες προσδιορισμού συγκεκριμένων ικανοτήτων.  

Τα πεδία που σύμφωνα με την μελέτη φαίνεται να διατηρούν έναν ισχυρό επαγγελματικό 

προσανατολισμό, αναγνωρίζοντας τη σημασία της ανάπτυξης ικανοτήτων από τους φοιτητές και 

μελλοντικούς επαγγελματίες είναι οι σπουδές στην ιατρική και η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η 

ανάπτυξη ικανοτήτων συνδέεται με τα ζητήματα της παιδαγωγικής μεθοδολογίας και με τη συμμετοχή σε 

πρακτικές ασκήσεις. Στην περίπτωση της ιατρικής, αναφέρεται (CHEPS, 2007b: 85) ότι λόγω της 

σημασίας που αποδίδεται στην ανάπτυξη ικανοτήτων «τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν 

αρκετές ώρες πρακτικής άσκησης και μελέτης στα εργαστήρια και τις κλινικές όπου οι ικανότητες των 

υποψήφιων γιατρών αξιολογούνται συνεχώς». Τέλος, όσον αφορά την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, 

αναφέρεται ότι «σε όλα τα προγράμματα των ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων περιλαμβάνονται 

διαλέξεις, πρακτικές στα εργαστήρια, διδασκαλία στα σχολεία, σεμινάρια κ.λπ. Στοχεύουν επίσης στην 

ανάπτυξη παιδαγωγικών ικανοτήτων στους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς» (CHEPS, 2007b: 87).  

Η ενότητα που ακολουθεί αναφέρεται στη συμμετοχή της Ελλάδας σε Δράσεις Αμοιβαίας 

Μάθησης την περίοδο 2005-2009.  



 145

 

6.2.1.2.Συμμετοχή της Ελλάδας σε συναφείς με τα Π.Σ. Δράσεις Αμοιβαίας Μάθησης 
[Peer Learning Activities]   

 
 

Όπως παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4 της διατριβής, η κεντρική δράση ανταλλαγής καλών 

πρακτικών και συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. μετά το 2005 είναι η πραγματοποίηση 

δράσεων αμοιβαίας μάθησης, με αναφορά στους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει η Λισαβόνα για 

την Ευρώπη και τους άξονες πολιτικής για την εκπαίδευση του προγράμματος «Εκπαίδευση και 

Κατάρτιση 2010». Ο κομβικός ρόλος των εν λόγω δράσεων για την συγκρότηση του ευρωπαϊκού χώρου 

εκπαίδευσης και τη δημιουργία συγκλίσεων μέσα από την ανταλλαγή καλών πρακτικών και εμπειριών 

τεκμηριώνει τη θέση μας ότι η συμμετοχή μιας χώρας και εν προκειμένω της Ελλάδας σε αυτές αποτελεί 

ένα κρίσιμο σημείο συνάρθρωσης του λόγου στο υπερεθνικό επίπεδο. Στην παρούσα ενότητα 

αποτυπώνουμε τις δράσεις αμοιβαίας μάθησης στις οποίες συμμετείχε η Ελλάδα, με σκοπό να 

αναδείξουμε τα θέματα στα οποία εστιάστηκε το ενδιαφέρον της ανταλλαγής καλών πρακτικών.   

Από τα εννέα θέματα για τα οποία οργανώθηκαν συναντήσεις εργασίας των ομάδων Αμοιβαίας 

Μάθησης [Peer Learning Clusters/Groups] στα πλαίσια του Προγράμματος Εκπαίδευση και Κατάρτιση 

2010 (Βλ. Κεφάλαιο 4), αυτές που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τη γνώση, τις ικανότητες στα Προγράμματα 

Σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης και στις οποίες συμμετείχε η Ελλάδα είναι οι εξής: α) 

Εκσυγχρονισμός Ανώτατης Εκπαίδευσης, β) Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας78, γ) Βασικές 

Ικανότητες, δ) Αναγνώριση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων. Στον Πίνακα 6.1 που ακολουθεί 

αποτυπώνουμε κατά ομάδα εργασίας  τις  Δράσεις Αμοιβαίας Μάθησης στις οποίες έχει λάβει μέρος η 

Ελλάδα την περίοδο 2005-2009.   

 

Πίνακας 6.1.: Δράσεις Αμοιβαίας Μάθησης σχετικές με τα Π.Σ. στις οποίες έχει συμμετάσχει η 
Ελλάδα 
 
 

Ημερομηνία Ομάδα Δράσης Τίτλος Δράσης Πόλη Χώρα 

07-03-2007 
Εκσυγχρονισμός 

Ανώτατης 
Εκπαίδευσης 

 
Χρήση οικονομικών 
εργαλείων για την 

καθοδήγηση της απόδοσης 
του συστήματος 

 

Χάγη Ολλανδία 

21-09-2005 Τεχνολογία 
Πληροφορίας και Δίκτυα Μάθησης Όσλο Νορβηγία 

                                                
78 Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας επιλέγονται εδώ διότι περιγράφουν μια κυρίαρχη μορφή σύγχρονης 
γνώσης η οποία διατρέχει το σύνολο σχεδόν των γνωστικών αντικειμένων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. Επίσης, στην 
περίπτωση της Ελλάδας είναι σημαντικό, διότι όπως θα δούμε στη συνέχει μεγάλο μέρος των προωθούμενων αναμορφώσεων 
στα πανεπιστημιακά Π.Σ., κυρίως μέσα από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, έχουν ακριβώς σχέση με τις ΤΠΕ.   
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Επικοινωνίας 

25-01-2006 
Τεχνολογία 

Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας 

Παραγωγή και χρήση ψηφιακού 
υλικού στη Φινλανδία Ελσίνκι Φινλανδία 

27-09-2006 
Τεχνολογία 

Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας 

Ηλεκτρονικές Πύλες και 
συνεργασία Λουξεμβούργο  Λουξεμβούργο  

04-10-2007 
Τεχνολογία 

Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας 

 Ηγεσία στον τομέα των 
ΤΠΕ και τη γονεϊκή εμπλοκή 

Μπέρμιγχαμ ΜΒ 

08-10-2008 
Τεχνολογία 

Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας 

E-δεξιότητες, ψηφιακός 
γραμματισμός και εταιρικές 
σχέσεις για στρατηγικές Δια 

Βίου Μάθησης 

Θεσσαλονίκη Ελλάδα 

29-01-2007 Βασικές 
Ικανότητες 

Βασικές Ικανότητες για τη Δια 
Βίου Μάθηση Φλάνδρα Βέλγιο 

17-09-2007 Βασικές 
Ικανότητες 

Υποστηρικτικό σύστημα για την 
αναμόρφωση των 

προγραμμάτων σπουδών 
Βουδαπέστη Ουγγαρία 

09-12-2007 Βασικές 
Ικανότητες 

Βασικές Ικανότητες για τη Δια 
Βίου Μάθηση Αθήνα Ελλάδα 

20-10-2008 

Αναγνώριση 
Μαθησιακών 

Αποτελεσμάτων 
 

Προστιθέμενη αξία των 
Εθνικών Πλαισίων Προσόντων 

ως εργαλεία για την 
υποστήριξη της δια βίου 

μάθησης 

Λονδίνο Μ.Β. 

12-02-2009 
Αναγνώριση 
Μαθησιακών 

Αποτελεσμάτων 

Κόστος και οφέλη από την 
επικύρωση της μη τυπικής και 

άτυπης μάθησης 
Ρέικιαβικ Ισλανδία 

Πηγή: http://www.kslll.net/PeerLearningActivities/Default.cfm?year=2010 (πρόσβαση: 14/4/2010) 
 
 Από την ανάγνωση του Πίνακα 6.1 προκύπτουν τέσσερις βασικές παρατηρήσεις. Η πρώτη αφορά 

στο γεγονός ότι οι ΤΠΕ αποτελούν τον τομέα συνεργασίας  για τον οποίο η Ελλάδα δείχνει το 

μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Την περίοδο από το 2005 μέχρι και το 2008 εμφανίζει πολλαπλές συμμετοχές 

στις σχετικές δράσεις. Το δεύτερο ζήτημα για το οποίο εκδηλώνεται ζωηρό ενδιαφέρον είναι η 

υποστήριξη της ανάπτυξης διαστάσεων της δια βίου μάθησης. Το τρίτο στοιχείο αφορά το γεγονός ότι η 

Ελλάδα φιλοξένησε δυο δράσεις αμοιβαίας μάθησης, οι οποίες αφορούσαν ακριβώς τις ΤΠΕ και τις 

βασικές ικανότητες δια βίου μάθησης (European Commission, 2007c). Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι 

τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον στρέφεται και σε ζητήματα σχετικά με την αναμόρφωση των 

προγραμμάτων σπουδών, και την αξία των εθνικών πλαισίων προσόντων. Η μετακίνηση αυτή μπορεί να 

δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι στην Ελλάδα μετά το δεύτερο μισό του 2000 αρχίζει να τίθεται το θέμα 

της συγκρότησης ενός τέτοιου πλαισίου πολιτικών.     
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6.2.1.3.Ελληνική συμμετοχή σε Προγράμματα Έρευνας για την αναμόρφωση των 
πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών  

 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο της ανάλυσης των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την εκπαίδευση, μια από τις μεθόδους ανάπτυξης των αξόνων δράσης στο επίπεδο της εφαρμογής και 

της διάχυσής τους στα κράτη μέλη είναι η χρηματοδότηση και υλοποίηση πιλοτικών ερευνητικών 

προγραμμάτων με σκοπό την καταγραφή του διαφοροποιημένου πεδίου, τη διάγνωση αναγκών και την 

ανάπτυξη μεθοδολογιών που να εξυπηρετούν την εναρμόνιση και τη συμβατότητα των εθνικών 

εκπαιδευτικών δομών ανάμεσα στα κράτη μέλη. Το Tuning Project είναι το πρόγραμμα που 

ανατροφοδοτεί το πεδίο ανάπτυξης των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών πανευρωπαϊκά αλλά 

και διεθνώς, ενώ η δεκάχρονη πια παρουσία του στο χώρο το καθιστούν ισχυρό πόλο επιρροής υπέρ της 

εφαρμογής των μαθησιακών αποτελεσμάτων στην περιγραφή των προγραμμάτων σπουδών και της 

εξοικείωσης με τη μεθοδολογία γενικών και ειδικών ικανοτήτων που προτείνει για καθένα από τα 

εμπλεκόμενα επιστημονικά πεδία.    

  Με δεδομένο ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι ανοιχτή και στηρίζεται  εθελοντική βάση, 

έχει ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η ελληνική παρουσία εκεί, ειδικά αν ληφθεί 

υπόψη η παντελής έλλειψη παράδοσης σε σχέση με την έννοια των μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Οι 

Σταμέλος και Βασιλόπουλος (2004: 74) τονίζουν ότι «πρέπει εξαρχής να τεθεί το ερώτημα της σημασίας 

αυτής της συμμετοχής». Η ατομική ή ιδρυματική θεσμική συμμετοχή στο Tuning Project μπορεί να 

θεωρηθεί σημαντική παράμετρος για την κατανόηση του τρόπου αλληλεπίδρασης της ελληνικής 

πραγματικότητας με τον ευρωπαϊκό πεδίο των πολιτικών, διότι αφενός το τροφοδότησε με την ελληνική 

εμπειρία, αφετέρου αποτελεί μια ‘πύλη εισόδου’ του λόγου αυτού στο ελληνικό πλαίσιο μέσω των 

εμπλεκόμενων ελλήνων ειδικών.   

 Ελληνική παρουσία καταγράφεται στο πρόγραμμα σε όλες τις φάσεις της εξέλιξής του μέχρι και 

σήμερα, καθώς και στα Τομεακά Πλαίσια Προσόντων [Sectoral Qualification Frameworks] που 

πρόσφατα έχουν συγκροτηθεί για την αξιοποίηση και διεύρυνση των εφαρμογών της μεθοδολογίας που 

προτείνει το εν λόγω πρόγραμμα. Στον Πίνακα 6.2 που ακολουθεί αποτυπώνονται τα πεδία και τα 

πανεπιστήμια από τα οποία προέρχονται οι έλληνες συμμετέχοντες στο Tuning Project.  
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Πίνακας 6.2.: Ελληνική συμμετοχή στο Tuning Project 
 

Βασικές Δράσεις Tuning Project Πανεπιστήμιο/Φορέας Πεδία 

Πεδία ανάπτυξη της 
 βασικής μεθοδολογίας 

 του Tuning Project 
 

Οικονομικό Παν/μιο Αθηνών (Διοίκηση) Επιχειρήσεων  
Αριστοτέλειο Παν/μιο Χημεία  
Πανεπιστήμιο Πατρών  Εκπαίδευση  
Πανεπιστήμιο Κρήτης Ευρωπαϊκές Σπουδές  
Πανεπιστήμιο Πατρών  Φυσική  
Αριστοτέλειο Παν/μιο Μαθηματικά  (α΄ φάση) 

Πεδία 
ανάπτυξης  

των Τομεακών 
Πλαισίων 

Προσόντων   

Ανθρωπιστικές 
Επιστήμες και 

Τέχνες 

Αριστοτέλειο Παν/μιο 
(συντονισμός της ομάδας) 

Αρχιτεκτονική  

Αριστοτέλειο Παν/μιο 
(συντονισμός της ομάδας) 

Ιστορία Τέχνης  

Αριστοτέλειο Παν/μιο 
(συντονισμός της ομάδας) 

Θεολογία  

Κοινωνικές 
Επιστήμες 

Ελληνική Ένωση 
Εργοθεραπευτών 

Εργοθεραπεία  

Πηγή: http://tuning.unideusto.org/tuningeu/  (14/4/2011) 

 
H συμμετοχή αυτή με το πέρασμα του χρόνου και εν όψει της συγκρότησης του Εθνικού 

Πλαισίου Προσόντων πιθανότατα θα αξιοποιηθεί από τμήματα και φορείς ως βασική αναφορά αλλαγής 

των Προγραμμάτων Σπουδών.    

 
6.2.2. Η συνάρθρωση του λόγου στο επίπεδο του κράτους  

 
6.2.2.1. Αλλαγές στο επίπεδο της Νομοθετικής ρύθμισης 

 

Στο επίπεδο του κράτους η νομοθεσία έχει αποτελέσει τη βάση προσδιορισμού και προώθησης 

των επιθυμητών αλλαγών στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής και εκπαιδευτικής πρακτικής. Πρόκειται 

για μια παραδοσιακή ρυθμιστική λειτουργία στα πλαίσια των εθνικών κρατών, η οποία την τελευταία 

δεκαετία φαίνεται ότι «αντιμετωπίστηκε» και «χρησιμοποιήθηκε» ως βασικό μέσο σύγκλισης προς τα 

διακυβεύματα και τις υποχρεώσεις που δημιουργεί η συμμετοχή της Ελλάδας στις διασυνοριακές 

συμφωνίες και στα υπερεθνικά/διακρατικά μορφώματα παραγωγής πολιτικής για την ανώτατη 

εκπαίδευση (Nóvoa, 2000, Huisman & Van Der Wende, 2004, Κλάδης κ. συν.,  2007). Όπως ήδη έχει 

περιγραφεί λεπτομερώς στις προηγούμενες ενότητες του κεφαλαίου, στη διάρκεια της δεκαετίας του 

2000 καταγράφτηκε μεγάλο εύρος αλλαγών στο εθνικό νομικό πλαίσιο ρύθμισης της ανώτατης 

εκπαίδευσης και των επιμέρους σημαντικών θεμάτων, όπως αυτά προσδιορίζονται από τον λόγο των 

ευρωπαϊκών πολιτικών. Το στοιχείο της νομοθετικής μεταρρύθμισης προβάλλεται μέσα από ποικίλα 

επίσημα έγγραφα, τόσο στο εξωτερικό, για παράδειγμα στις ετήσιες  εκθέσεις του δικτύου της  

Ευρυδίκης για το εθνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Eurydice, 2007, National Report, 2007, BFUG, 2009), 
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όσο και στο εσωτερικό (ΥΠΕΠΘ 2007β) προκειμένου να τεκμηριωθεί η αλλαγή και η αναβάθμιση της 

ποιότητας της δημόσιας εκπαίδευσης.   

Εξέχουσα θέση στο πλαίσιο των θεσμικών αλλαγών που συντελέστηκαν τη δεκαετία του 2000, 

στο πλαίσιο της «ανταπόκρισης» στις αρχές της δικυβέρνησης που προωθεί η Ε.Ε. στα κράτη μέλη, έχει 

η υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική 

Κατάρτιση (ΕΠΕΑΕΚ) (Gouvias, 2007). Η ανάπτυξη του προγράμματος αναπτύχθηκε μέσα από 

συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις και τη θεσμική δράση της σχετικής Διαχειριστικής Αρχής. Όπως 

γράφουν οι Κοτρόγιαννος και Παπαδάκης (2003: 195-196): «[Σ]την Ελλάδα τα ΕΠΕΑΕΚ, τόσο ως λόγος 

όσο και ως δράση, λειτουργούν ως ένα παράλληλο νομοθετικό πλαίσιο. Τα ΕΠΕΑΕΚ συχνά λειτουργούν 

ως θεσμικοί δίαυλοι υποστασιοποίησης των νέων διεθνών τάσεων στην πολιτική για την ανώτατη 

εκπαίδευση». Η συστηματική ανάλυση των νομοθετικών πράξεων και των διατάξεων εφαρμογής και 

διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) ξεπερνά τα όρια της παρούσας εργασίας. Ωστόσο, 

η συνοπτική αποτύπωση του θεσμικού πλαισίου ρύθμισης είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό της 

μορφής της «συμπληρωματικότητας και εταιρικής σχέσης» μεταξύ της Ε.Ε., των εθνικών κρατών και των 

περιφερειακών/τοπικών αρχών και φορέων (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 1999: 11), καθώς και για την 

κατανόηση των διαδικασιών υλοποίησης του ΕΠ (ΥΠΕΠΘ, 2006, 2007γ).  

Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1260/1999 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (1999) θέτει το περιεχόμενο και το 

πλαίσιο ανάπτυξης της διαρθρωτικής πολιτικής της Κοινότητας και καθορίζει τις αρμοδιότητες των 

διαχειριστικών αρχών, της αρχής πληρωμής και των τελικών δικαιούχων. Για την αποτελεσματική 

διαχείριση των συγχρηματοδοτούμενων παρεμβάσεων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους συστήνονται 

η συγκρότηση μίας διαχειριστικής αρχής για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ) και μία 

διαχειριστική αρχή για κάθε επιμέρους ΕΠ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 1999). Η σύνθεση, η εξειδίκευση 

των αρμοδιοτήτων και ο τρόπος λειτουργίας αυτών των αρχών καθορίζονται με νόμο (ΥΠΕΠΘ, 2006: 

119). Πρόκειται για το Ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/14-11-2000), ο οποίος αφορά τη διαχείριση, την 

παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΚΠΣ79 και άλλες διατάξεις. Στη συνέχεια με την Απόφαση Αριθ. 

ΦΕΚ. 1533/2000 συστάθηκε η ειδική υπηρεσία στο ΥΠΕΠΘ με τίτλο Υπηρεσία Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού προγράμματος80 ‘Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση’ (Αριθ. ΚΑ/3345). 

Στα Άρθρα 2 έως 5 της Απόφασης προσδιορίζονται η διάρθρωση και οι αρμοδιότητες, και ρυθμίζονται τα 

                                                
79 Στο Άρθρο 1 του Ν. 2860/2000 ως «Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης» ορίζεται «το έγγραφο που καταρτίζεται από την επιτροπή 
ευρωπαϊκών κοινοτήτων ( εφεξής επιτροπή), σε συνεργασία με το ελληνικό δημόσιο, εκπροσωπούμενο από το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας, και εγκρίνεται από την επιτροπή και στο οποίο περιλαμβάνεται η στρατηγική για την ανάπτυξη της 
χώρας, οι προτεραιότητες δράσης και οι ειδικοί στόχοι των διαρθρωτικών ταμείων και του Κράτους και οι πηγές 
χρηματοδότησης.    
80 Στο ίδιο άρθρο του Ν. 2860/2000 ως Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ορίζεται «το έγγραφο που υποβάλλεται από το Υπουργείο 
Εθνικής Οικονομίας και εγκρίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο περιέχει ένα συνεκτικό σύνολο αξόνων 
προτεραιότητας και αποσκοπεί στην εφαρμογή του ΚΠΣ της χώρας ή κοινοτικής πρωτοβουλίας».  
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ζητήματα προσωπικού της υπηρεσίας. Τελικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2000) με απόφασή της ενέκρινε 

το πλαίσιο στήριξης για την περίοδο από 1/1/2000 έως 31/12/2006. Σημειώνουμε ότι 

πραγματοποιήθηκαν τρεις αναθεωρήσεις του Γ΄ ΚΠΣ, το 2004, το 2005 και το 200681.  

Δημιουργήθηκε με αυτόν τον τρόπο μια περίπλοκη πολιτική δομή μεταξύ της ΕΕ και του 

κράτους, με πρωτόγνωρα διακυβερνητικά χαρακτηριστικά σε σχέση για παράδειγμα με την αρχή της 

επικουρικότητας ή την ανοιχτή μέθοδο συντονισμού, αφού συνδυάζει πειθαρχικά στοιχεία 

γραφειοκρατικού ελέγχου (νομικό πλαίσιο, υπηρεσιακή δομή, αρμοδιότητες, κ.λπ) με τεχνολογίες 

επιτήρησης, (αυτό)-διαχείρησης και αποτελεσματικότητας στην απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων 

προκειμένου να επιτευχθούν οι στρατηγικοί στόχοι της διαρθρωτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Οι 

Κοτρόγιαννος και Παπαδάκης (2003: 192) περιγράφουν τη νέα κατάσταση ως εξής: «Παράλληλα μια 

σειρά από ενδοσυλλογιστικές ή διασυλλογιστικές σημασιολογικές ανατροπές (βλ. Παπαδόπουλος, 1993: 

19), συνοδεύουν τη μετατόπιση από τα προτάγματα της πρώτης μεταπολιτευτικής δεκαετίας 

(εκδημοκρατισμό, ισότητα ευκαιριών, κ.λπ.) στο αίτημα για λειτουργικό εκσυγχρονισμό, τον καθαγιασμό 

της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας, και τα νέα παραδείγματα στρατηγικού σχεδιασμού και 

ανάπτυξης στην ‘εποχή των ΕΠΕΑΕΚ’. Νέες κεντρικές σημασίες αναδύονται, νομιμοποιώντας δομικές 

‘μεταρρυθμίσεις’ (ή συχνότερα διαρρυθμίσεις) που τεκταίνονται στην κατεύθυνση των προταγμάτων 

διεθνών οργανισμών».   

Στην ενότητα που ακολουθεί αποτυπώνεται το πλαίσιο εφαρμογής του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος για την Εκπαίδευση και την Επαγγελματική Κατάρτιση.         

 

6.2.2.2. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική 
Κατάρτιση» 
 
 

«Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) για την ‘Εκπαίδευση και την Αρχική Επαγγελματική 

Κατάρτιση’ [ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ]82 αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την υλοποίηση της 

αναπτυξιακής πτυχής της εκπαιδευτικής πολιτικής. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2001 με την 

απόφαση Ε(2001) 44/16-3-2001 της Επιτροπής και αναθεωρήθηκε το Δεκέμβριο του 2005 με την 

απόφαση Ε(2005) 5642/150-12-200583. Ο προϋπολογισμός του για την περίοδο 2000-2006 (ημερομηνία 

                                                
81 Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στο http://www.kritiaigaio.gr/el/Pages/eLibraryFS.aspx?item=1433 
82 http://www.epeaek.gr/epeaek/el/home.jsp  
83 Την περίοδο 1994-1999 προηγήθηκε η υλοποίηση του ΕΠΕΑΕΚ Ι, Β΄ ΚΠΣ. Το πρόγραμμα αυτό αποτελείτο από 4 
υποπρογράμματα που κάλυπταν την Εκπαίδευση, την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης. 
Το Υποπρόγραμμα 1 αφορούσε τη Γενική και Τεχνική Εκπαίδευση και περιλάμβάνε μέτρα για την αναμόρφωση των 
προγραμμάτων Γενικής Εκπαίδευσης, το Ενιαίο Λύκειο, την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και λοιπές υποστηρικτικές ενέργειες, 
καθώς επίσης και μέτρα για την ανάπτυξη υλικοτεχνικών υποδομών. Το Υποπρόγραμμα 2 αναφερόταν στην αρχική 
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και περιλάμβανε μέτρα για τα ΙΕΚ και τους λοιπούς φορείς αρχικής 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς επίσης και μέτρα για την ανάπτυξη της αντίστοιχης αναγκαίας 
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υλοποίησης έργων 31.12.2008) ανέρχεται σε 2.728,9 εκατ. € με συγχρηματοδότηση 75% από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 

25% από Εθνικούς Πόρους» (ΥΠΕΠΘ, 2007 β: 10). Τα ελληνικά ΑΕΙ την περίοδο 2000-2006 

χρηματοδοτήθηκαν με πόρους του ΕΠΕΑΕΚ συνολικού ύψους 960 εκατομμυρίων ευρώ (ΥΠΕΠΘ, 

2007β: 6).  Οι Σταμέλος και Βασιλόπουλος (2004: 155) σχολιάζουν σχετικά με το ύψος της 

χρηματοδότησης ότι «ουδέποτε έως τώρα η χώρα είχε στη διάθεσή της τόσα χρήματα για την εκπαίδευσή 

της». «Η ύπαρξη μεγάλων ενωσιακών κονδυλίων  επιτρέπουν τη διεύρυνση, την επέκταση και τη 

βελτίωση τόσο των δομών όσο και της λειτουργίας του συστήματος» (ό.π., 2004: 154, ΥΠΕΠΘ, 2006).  

Σύμφωνα με επίσημο έγγραφο παρουσίασης του προγράμματος (ΥΠΕΠΘ, 2006: 4) «[τ]ο ΕΠ 

εντάσσεται δομικά στον Άξονα ‘Ανθρώπινοι Πόροι’ του Σχεδίου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΣΠΑ) 

2000–2006. […] [Ο]ι παρεμβάσεις του ΕΠ στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας, την οικονομική 

ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, ενώ συνδέονται άμεσα και με την εθνική πολιτική απασχόλησης 

(ΕΣΔΑ), η οποία εστιάζεται σε 3 πρωταρχικούς στόχους: 1. Πλήρης απασχόληση, 2. Ποιότητα και 

παραγωγικότητα της εργασίας, 3. Κοινωνική συνοχή και ενσωμάτωση. Συγκεκριμένα, οι ενέργειες του 

ΕΠ συμβάλλουν στην υλοποίηση των Στόχων 1 και 3».  Όπως αναφέρεται στη συνέχεια του εγγράφου 

(ό.π.: 12) «[η] εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη 

βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις 

αδυναμίες που παρουσιάζει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις 

νέες προκλήσεις οι οποίες προβλέπεται να επηρεάσουν την ελληνική κοινωνία, όπως άλλωστε γίνεται και 

στις υπόλοιπες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

Ειδικότερα, η ανάπτυξη του Ε.Π. (2000-2006) βασίζεται σε μια δομή αποτελούμενη από άξονες 

προτεραιότητας, μέτρα, ενέργειες84 και πράξεις85. Οι άξονες προτεραιότητας παραπέμπουν στα 4 από τα 

5 πεδία πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και καλύπτουν κυρίως το τυπικό εκπαιδευτικό 

σύστημα (ΥΠΕΠΘ, 2006: 12). Οι άξονες προτεραιότητας για την ανάπτυξη των έργων του ΕΠ είναι οι 

ακόλουθοι (ΥΠΕΠΘ, 2006: 12-16): 

                                                                                                                                                                     
υλικοτεχνικής υποδομής. Το Υποπρόγραμμα 3 αναφερόταν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και προέβλεπε μέτρα για την 
αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, την έρευνα και τις υποτροφίες, 
καθώς επίσης και μέτρα για την ανάπτυξη υλικοτεχνικής υποδομής και τη σύνδεση εκπαίδευσης και παραγωγής. Τέλος, το 
Υποπρόγραμμα 4 αφορούσε τον οργανωτικό και διοικητικό Εκσυγχρονισμό – Τεχνική Βοήθεια και περιλάμβανε μέτρα για 
τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης της εκπαίδευσης, καθώς και αντίστοιχη στήριξη με υλικοτεχνική υποδομή (Στο 
http://www.uoi.gr/services/epeaek/domi_epeaek.html). Επίσης Βλ. ΥΠΕΠΘ (2006: 25), όπου περιγράφονται τα αποτελέσματα 
του 1ου ΕΠΕΑΕΚ και η σύνδεσή τους με τους στόχους του 2ου ΕΠΕΑΕΚ. Για την ανάλυση του ΕΠΕΑΕΚ Ι, Β΄ΚΠΣ και τη 
μετάβαση στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ ΚΠΣ, Βλ. επίσης Πασιάς & Ρουσσάκης (2002).   
84 Για τη διαγραμματική απεικόνιση της δομής ΕΠ Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, βλ. ΥΠΕΠΘ, 
2006: 19-20. 
85 Στο Συμπλήρωμα Προγραμματισμού του ΕΠ (ΥΠΕΠΘ, 2007γ) περιγράφονται οι στρατηγικοί στόχοι, το περιεχόμενο των 
αξόνων προτεραιότητας και τα τεχνικά δελτία των επιμέρους μέτρων, όπου προσδιορίζονται, οι στόχοι, το περιεχόμενο και το 
πλαίσιο υλοποίησης των επιμέρους ενεργειών και πράξεων. 
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 Άξονας Προτεραιότητας 1:  Προώθηση της ισότητας ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά 

εργασίας για όλους και ιδιαίτερα για όσους απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. 

 Άξονας Προτεραιότητας 2: Προώθηση και βελτίωση της εκπαίδευσης και της αρχικής 

επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. 

 Άξονας Προτεραιότητας 3: Ανάπτυξη και προώθηση της επιχειρηματικότητας και της 

προσαρμοστικότητας των νέων. 

 Άξονας Προτεραιότητας 4:  Προώθηση της ισότητας των φύλων και βελτίωση της πρόσβασης 

των γυναικών στην αγορά εργασίας. 

 Άξονας Προτεραιότητας 5: Δημιουργία και ενίσχυση υποδομών για την υλοποίηση των Μέτρων 

ΕΚΤ, που συμπεριλαμβάνει τους συνολικούς πόρους του ΕΤΠΑ. 

 Άξονας Προτεραιότητας 6: Τεχνική Βοήθεια – Προετοιμασία νέας προγραμματικής περιόδου. 

Στην παρούσα ανασκόπηση θα επικεντρωθούμε στον Άξονα 2, ο οποίος περιλαμβάνει τα έργα 

αναμόρφωσης στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, που εδώ μελετώνται. Σύμφωνα με το κείμενο 

περιγραφής του ΕΠΕΑΕΚ (ΥΠΕΠΘ, 2006: 47) «[ο] Άξονας Προτεραιότητας 2, που ταυτίζεται με το 3
ο 

πεδίο πολιτικής του ΕΚΤ, στοχεύει στην ανάπτυξη και βελτίωση της εκπαίδευσης και της 

επαγγελματικής κατάρτισης στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου συστήματος δια βίου μάθησης, το οποίο 

θα επιτρέπει τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των δυνατοτήτων προσαρμογής των 

ατόμων, νέων και ενήλικων, βελτιώνοντας την απασχολησιμότητά τους καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής 

τους. Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 εντάσσονται μέτρα των οποίων οι δράσεις έχουν καινοτομικό 

χαρακτήρα και αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες 

του εκπαιδευτικού συστήματος, με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας και ανταγωνιστικότητας 

του εκπαιδευτικού συστήματος και, συνακόλουθα, την καλύτερη προετοιμασία των νέων για την 

εκπαιδευτική και επαγγελματική τους εξέλιξη». 

 Σε αυτό το πλαίσιο υλοποιήθηκε το Μέτρο 2.2. για την «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών-

Διεύρυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης». «Στόχος του Μέτρου είναι αφ’ ενός η συνέχιση του 

εκσυγχρονισμού των προγραμμάτων σπουδών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, που στοχεύει στην 

καλύτερη προετοιμασία των νέων να ενταχθούν στην αγορά εργασίας, και αφ’ ετέρου η διεύρυνση των 

προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών με γνωστικά αντικείμενα προσαρμοσμένα 

στις νέες ανάγκες αγοράς εργασίας» (ΥΠΕΠΘ, 2006: 54). Το Μέτρο 2.2 περιλαμβάνει τρεις επιμέρους 

ενέργειες86. Η Ενέργεια 2.2.2. προβλέπει ως κεντρική δράση «τον εκσυγχρονισμό των προπτυχιακών 

σπουδών και την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών με έμφαση στην ενίσχυση των γνώσεων και 
                                                
86 Οι ενέργειες του Μέτρου 2.2. είναι οι εξής: 2.2.1.: Αναμόρφωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και εκπαιδευτικού υλικού, 
2.2.2.: Ολοκλήρωση της διεύρυνσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και αναμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, 2.2.3.: 
Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών – έρευνα-υποτροφίες.   
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δεξιοτήτων Πληροφορικής μέσω της χρηστικής ένταξης των ΤΠΕ μέσα στον κορμό της επιστημονικής 

γνώσης και πρακτικής της κάθε ειδικότητας» (ΥΠΕΠΘ, 2006: 55).  Στο συμπλήρωμα προγραμματισμού 

(ΥΠΕΠΘ, 2007γ: 97) αναφέρεται επιπλέον ότι «ο στόχος της ποιοτικής αναβάθμισης των προγραμμάτων 

σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και του “ανοίγματος” της πρόσβασης στην τριτοβάθμια δεν 

εξαντλείται σε μια νέα αναμόρφωση των παλαιών προγραμμάτων σπουδών αλλά υιοθετεί μια διαρκή 

διαδικασία εκσυγχρονισμού, αποτίμησης/αξιολόγησης και επανασχεδιασμού των προγραμμάτων ώστε να 

ανταποκρίνονται στη διαρκή αλλαγή των αναγκών της κοινωνίας και της οικονομίας». 

Ειδικότερα, η Κατηγορία Πράξεων α: Αναμόρφωση προπτυχιακών προγραμμάτων, προβλέπει 

«την ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη χρήση πολλαπλών 

πηγών πληροφόρησης και, παράλληλα, την εντατική υιοθέτηση των Νέων Τεχνολογιών στην διδακτική 

πρακτική, με την ενίσχυση του θεσμού της πολλαπλής βιβλιογραφίας μέσα στην μαθησιακή πράξη, την 

δημιουργία πυλών ανά ομάδα συγγενών επιστημονικών περιοχών, την ενίσχυση της δυνατότητας των 

Ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας για ιδιοπαραγωγή πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, την ανάπτυξη 

ηλεκτρονικού υλικού διδασκαλίας - εξάσκησης - εξέτασης σε ειδικούς δικτυακούς τόπους, την 

εποπτευόμενη αυτο-διδασκαλία ή διδασκαλία σε μικρές ομάδες σαν συμπληρωματική δυνατότητα, τα 

κατανεμημένα μαθησιακά περιβάλλοντα και την ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων» (ΥΠΕΠΘ, 2007γ: 

101). Στο ίδιο πνεύμα στη συνέχεια του κειμένου τονίζεται η ανάγκη  ανάπτυξης «μεθόδων και πρακτικών 

ανά ειδικότητα με σκοπό τη δημιουργία γέφυρας ανάμεσα στα Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης και την 

αγορά εργασίας» (ΥΠΕΠΘ, 2007γ: 102). Αναφορικά με τον οργανωτικό και γνωστικό πυρήνα των 

σπουδών, οι αλλαγές που προωθούνται από το επιχειρησιακό σχέδιο είναι: «η εισαγωγή και η εφαρμογή 

νέων βελτιωτικών δράσεων όπως είναι η οργάνωση των σπουδών σε ολοκληρωμένους κύκλους 

μαθημάτων, η θέσπιση διαδικασιών συνεχούς αυτοβελτίωσης των διδασκόντων, η εισαγωγή ενδιάμεσων 

αξιολογήσεων των φοιτητών σε όλο και περισσότερα μαθήματα, η εξατομικευμένη συμβουλευτική με 

σκοπό την μείωση της λιμνάζουσας φοίτησης, η ανάπτυξη γενικών δεξιοτήτων, η ανάδειξη της 

αυτενέργειας, της ελεύθερης σκέψης, της δημιουργικότητας και της ικανότητας για αυτομάθηση, η 

ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας και της ευελιξίας των σπουδών, ο εντοπισμός αναδυόμενων 

διεπιστημονικών περιοχών στη διεπιφάνεια του Τμήματος και η μύηση στην έρευνα» (ό.π.: 102). 

Ολοκληρώνοντας την παρούσα ενότητα, πρέπει να επισημάνουμε τον καθοριστικό ρόλο για την 

ανάπτυξη του επιχειρησιακού προγράμματος της «αντίδρασης» των τελικών δικαιούχων, οι οποίο στην 

εν λόγω κατηγορία πράξεων είναι τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας, απέναντι στην 

κοινοτική χρηματοδότηση και το πλαίσιο της υλοποίησης που θέτει για την προώθηση των διαθρωτικών 

αλλαγών. Η ανταπόκριση στην ανοικτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς όλα τα τριτοβάθμια 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (ΥΠΕΠΘ, 2007γ: 114), και οι ίδιες οι προτάσεις αναμόρφωσης των 

φορέων υλοποίησης αποτελούν το εμπειρικό πεδίο κατανόησης του τρόπου που τα ιδρύματα 
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διαπραγματεύθηκαν/διαχειρίστηκαν τις προϋποθέσεις, τις προδιαγραφές, τα κριτήρια και τις διαδικασίες 

αξιολόγησης, τα χρονοδιαγράμματα και τα πρότυπα γνώσης και ταυτότητας που θέτει στην ελληνική 

εκπαιδευτική πραγματικότητα το πλαίσιο των πολυεπίπεδων σχέσεων εξουσίας και ελέγχου που 

δημιουργεί η πολιτική και οικονομική διαδικασία/παρέμβαση των ΕΠΕΑΕΚ (Πασιάς & Ρουσσάκης, 

2002, Κοτρόγιαννος & Παπαδάκης, 2003, Gouvias, 2011 Tsatsaroni, Sarakinioti & Kourou, 2009, 

Φλουρής, 2010).  

Η ενίσχυση της παρέμβασης του κράτους στη λειτουργία του πανεπιστημίου αντιπροσωπεύεται 

με τον πιο ρητό τρόπο στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ και την προσπάθεια 

τυποποίησης, ελέγχου και αξιολόγησης των ποικίλων χρηματοδοτούμενων ενεργειών με επωφελούμενο 

τομέα τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης. Αντί για μια πρόταση βασισμένη στο επιχείρημα της 

οικονομικής ανάπτυξης, που να τοποθετεί άμεσα το εκπαιδευτικό σύστημα στον ευρύτερο πολυεστιακό 

χώρο του παγκόσμιου καπιταλισμού, η ρητορική του βασίζεται στην προώθηση εθνικών εκπαιδευτικών 

στόχων με διακριτές εθνικές και τοπικές εκφάνσεις. Κατ’ αναλογία με το επιχείρημα που έχει αναπτύξει 

o Dale (1989b, βλ. επίσης Apple, 2005) για την ανάλυση της θεσμοθέτησης του εθνικού αναλυτικού 

προγράμματος στο Η.Β. (1989/90) και με αναφορά στον όρο «συγκεντρωτικός εκσυγχρονισμός» που 

εισήγαγε για να περιγράψει το πολύπλοκο και με αντιφάσεις πλαίσιο της μεταρρύθμισης, το ΕΠΕΑΕΚ θα 

λέγαμε ότι είναι ένα καθεστός πρακτικής (Dean, 2006) που υποστηρίζοντας χρηματοδοτικά τον 

εκσυγχρονισμό των τμημάτων και των πανεπιστημίων, επεκτείνει τη διοικητική λειτουργία του κράτους 

(παρακολούθηση, αξιολόγηση κλπ.) και ενισχύει τον συμβολικό του έλεγχο (Beck, 1999). 

 

 
6.2.2.3. Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων 

 
 

Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας διαπιστώνουμε ότι μια ακόμα σημαντική πύλη εισόδου 

του λόγου των ΕΕΠ και μάλιστα του λόγου των ικανοτήτων στο επίπεδο του κράτους αποτελεί η 

θεσμοθέτηση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (ΕΘΠΠ), το οποίο εξαγγέλλεται στις ποικίλες εθνικές 

ανταποκρίσεις προς την Ε.Ε. για την πρόοδο της εθνικής πολιτικής ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 

2000 (CHEPS, 2007b). Μέχρι στιγμής έχουν γίνει δυο κύριες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Η 

πρώτη ήταν η σύσταση ειδικής επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας στην οποία ανατέθηκε η συγκρότηση 

του ΕΘΠΠ. Η δεύτερη ήταν η σχετική δημόσια διαβούλευση που έλαβε χώρα το 2010. Οι εργασίες της 

επιτροπής απέδωσαν ένα κείμενο εργασίας για τη δημόσια διαβούλευση (ΥΠΔΒΜΘ, 2010), το οποίο 

δίνει τις κατευθύνσεις για τη συγκρότηση του εθνικού πλαισίου προσόντων. Στο κείμενο αυτό 

περιγράφονται οι προτεραιότητες του ευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικών για τη δια βίου μάθηση και οι 

αρχές συγκρότησης των πλαισίων επαγγελματικών προσόντων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.    
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Πρόκειται για ένα επίσημο κείμενο για δημόσια χρήση, με την έννοια ότι συντάχθηκε 

προκειμένου να υποστηρίξει μια διαδικασία διαλόγου για το θέμα των προσόντων. Το περιεχόμενό του 

αναπαράγει ρητά το πλαίσιο των ΕΕΠ για την οργάνωση και την πιστοποίηση της γνώσης όπως αυτό 

προωθείται με αναφορά  στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο & Συμβούλιο 

2008). Διαχέει έτσι στη μεγάλη μάζα των ελλήνων πολιτών το λόγο των μαθησιακών αποτελεσμάτων και 

των ικανοτήτων καθώς και τον τρόπο που μεθοδολογικά αυτά περιγράφουν τα 8 επίπεδα του ευρωπαϊκού 

πλαισίου επαγγελματικών προσόντων, του προτύπου δηλαδή του αντίστοιχου εθνικού. Ένα ενδεικτικό 

απόσπασμα του κειμένου της διαβούλευσης είναι το παρακάτω: «Η περιγραφή των 8 επιπέδων αναφοράς 

του EQF βασίζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα. Στο EQF ως μαθησιακά αποτελέσματα νοούνται η 

‘περιγραφή του τι γνωρίζει, κατανοεί και είναι ικανός να κάνει ο εκπαιδευόμενος μετά την ολοκλήρωση 

μιας μαθησιακής διαδικασίας’. Αυτό αντανακλά μια σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο γίνονται 

αντιληπτές και περιγράφονται έννοιες όπως η εκπαίδευση, η κατάρτιση και γενικότερα η μάθηση. Η 

στροφή προς τα μαθησιακά αποτελέσματα εισάγει μια κοινή γλώσσα και καθιστά δυνατή τη σύγκριση 

προσόντων σύμφωνα με το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά τους και όχι σύμφωνα με τις διδακτικές 

μεθόδους και διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι την απόκτησή τους ή τα διδακτικά περιβάλλοντα 

στα οποία αποκτήθηκαν. Στο EQF τα μαθησιακά αποτελέσματα περιγράφονται με βάση το συνδυασμό 

γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων» (ΥΠΔΒΜΘ, 2010: 11). 

Η δημόσια διαβούλευση ξεκίνησε στις 5 Μαρτίου 2010 και ολοκληρώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 

2010. Τα αποτελέσματά της μετά από την αναγκαία επεξεργασία αποτυπώνονται σε σχετικό έγγραφο, το 

οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της διαβούλευσης87. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων ξεπερνάει τα 

όρια της παρούσας μελέτης, ωστόσο πρέπει να επισημάνουμε ότι η διαδικασία της διαβούλευσης 

σηματοδοτεί το άνοιγμα του ζητήματος της γνώσης και την πιστοποίηση με τους όρους που το έχουν 

θέσει από χρόνια οι ΕΕΠ (προσόντα - μαθησιακά αποτελέσματα - ικανότητες) στην ελληνική 

πραγματικότητα. Διευρύνεται έτσι το εμπειρικό πεδίο μελέτης των προγραμμάτων σπουδών. Όσον 

αφορά τον τομέα της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης πρέπει να επισημάνουμε ότι με δεδομένο το γεγονός 

ότι δεν έχει παράδοση σε προγράμματα ικανοτήτων, η θεσμοθέτηση του εθνικού πλαισίου προσόντων σε 

κρατικό επίπεδο αναμένεται να λειτουργήσει ως μια εξωτερική συνθήκη πίεσης στα 

τμήματα/προγράμματα για προσαρμογή. Το στοιχείο αυτό θέτει σε νέα βάση τα ερωτήματα για το 

ζήτημα της αυτονομίας του πανεπιστημίου, για τις αλλαγές στις συνθήκες της παραγωγής και τις αρχές 

της αναπλαισίωσης της γνώσης αλλά και για τη σχέση που θα διαμορφωθεί στο μέλλον μεταξύ των δυο 

αυτών καίριων διαδικασιών στην ανάπτυξη και μετάδοση της εξειδικευμένης γνώσης. 

 
                                                
87 http://www.opengov.gr/ypepth/?p=43  
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6.2.3. Τα Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών ως ερευνητικό αντικείμενο: 
Ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας  

 
Όπως ήδη έχουμε αναφέρει, το ζήτημα του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών δεν 

βρέθηκε στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου για την ανώτατη εκπαίδευση τη δεκαετία του 2000, ενώ 

εισάγεται τα τελευταία χρόνια στην ατζέντα δράσης των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών και 

επαγγελματικών φορέων ενόψει του εθνικού πλαισίου προσόντων. Η εξέλιξη αυτή θέτει ερωτήματα - και 

κάνει εμφανή την έλλειψη σε ερευνητικά δεδομένα - αναφορικά με το ζήτημα της γνώσης στην ελληνική 

ανώτατη εκπαίδευση. Στην παρούσα ενότητα κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και 

των θεμάτων που κυρίως έχει αναδείξει για μελλοντική έρευνα στο συγκεκριμένο εμπειρικό πεδίο.        

O Πεσμαζόγλου (Pezmazoglu, 1994) δημοσιεύει ένα άρθρο σχετικό με την διακυβέρνηση, την 

ιδεολογία και τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα. Τα επιχειρήματα που διατυπώνει 

είναι επίκαιρα μέχρι και σήμερα. Στο επίπεδο των εμπειρικών δεδομένων συζητούσε τις βασικές τάσεις 

αλλαγής και τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων σπουδών σε τέσσερα επιστημονικά αντικείμενα, 

τους χημικούς μηχανικούς, τη φυσική, τα οικονομικά και την ιστορία. Τα επιχειρήματα που αναπτύσσει 

τοποθετούνται στο μεταρρυθμιστικό πλαίσιο της καινοτομίας και του εκδημοκρατισμού της δεκαετίας 

του ’80. Αφορούν τον κυβερνητικό έλεγχο που ασκείται από το κράτος στα προγράμματα σπουδών, λόγω 

κυρίως του γεγονότος ότι το κράτος αποτελεί για χρόνια τον κύριο εργοδότη των αποφοίτων των 

πανεπιστημίων. Επίσης, θέτει το ζήτημα των συντεχνιακών συμφερόντων των διδασκόντων και του 

τρόπου που επηρεάζουν τα προγράμματα σπουδών μέσα από την ιδεολογία, τον καταμερισμό της 

εργασίας ανά βαθμίδα και τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των ατόμων. Τέλος, θέτει κάποιες προϋποθέσεις 

για την αλλαγή και τον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών με τρόπο που να ξεπερνάει τα 

παραπάνω προβλήματα.     

Επίσης, οι τάσεις στη διαμόρφωση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών είναι το 

αντικείμενο μελέτης που διεξήχθη το 1999 από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με τη χρηματοδότηση του 

ΕΠΕΑΕΚ Ι και φορείς υλοποίησης το ΕΜΠ, στην ενέργεια 3.2.β. Πρόγραμμα Εκπαιδευτικής Έρευνας 

(Μαυρογιώργος & Σιάνου, 1999). Πρόκειται για μια εκτενή μελέτη πολύ-πρισματικής θεώρησης του 

πεδίου, η οποία αφού συζητά το θεσμικό πλαίσιο, τη θέση των προγραμμάτων στο ελληνικό 

πανεπιστήμιο και τη σχέση με την αγορά εργασίας, διατυπώνει προτάσεις για την ανασυγκρότηση των 

Π.Σ.   

Τέλος, στην πρόσφατη βιβλιογραφία καταγράφονται δυο σημαντικές συμβολές για την ανάδειξη 

και την κατανόηση των αλλαγών στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών μέσα από την οπτική των 

κοινωνικών επιστημών (Κουζέλης, 2007, Κουλαϊδής, 2007). Ο Κουζέλης (2007) συζητά κριτικά τη 

μεταρρύθμιση του ελληνικού πανεπιστημίου με αναφορά στις σχετικές ευρωπαϊκές διαδικασίες 
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παρέμβασης και προώθησης συγκεκριμένων αλλαγών και με επικέντρωση στα προγράμματα σπουδών. 

Μέσα από την οπτική του πεδίου των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών και τα 

επιστημολογικά επιχειρήματα που αναπτύσσει αναδεικνύει ότι «[η] διαχειριστικής λογικής 

αναδιοργάνωση του πανεπιστημιακού χώρου είναι μεταρρύθμιση και μεταβάλλει ουσιαστικές πτυχές του 

τι συνιστά επιστημονική εργασία, επιστημονική γνώση και επιστημονική κοινότητα, ιδιαίτερα για τις 

κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες» (ό.π.: 7).  

Η ανάλυσή του ξεκινά από την αναγνώριση της σημασίας δυο βασικών εξελίξεων του 

ευρωπαϊκού και κατά συνέπεια, όπως γράφει, του ελληνικού πανεπιστημίου. Η πρώτη αναφέρεται στη 

«ριζική και χρονικά συμπυκνωμένη μαζικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης» (ό.π.), ενώ η δεύτερη 

αφορά τη διαδικασία μεταρρύθμισης που από το ’90 «επιβάλλεται μάλλον άρρητα και κυρίως μέσω 

σταδιακών διοικητικών ρυθμίσεων» (ό.π.: 4). Ειδικότερα, συνδέει τη μαζικοποίηση με το «άνοιγμα» του 

πανεπιστημίου, το οποίο, όπως τονίζει, «αναφέρεται κυρίως στη μεταβολή της φιλοσοφίας των 

προγραμμάτων σπουδών» (ό.π.: 1). Σε αυτό το πλαίσιο οι φοιτητές τίθενται στο επίκεντρο της διδακτικής 

διαδικασίας καθώς καλούνται να κάνουν επιλογές και να αξιοποιούν ενεργά τις υποδομές του 

πανεπιστημίου (βιβλιοθήκες, διαδίκτυο κλπ). Την ίδια στιγμή κατοχυρώνεται η διδασκαλία σεμιναριακής 

μορφής ως βασικός άξονας της πανεπιστημιακής ζωής, με αποτέλεσμα «την άμεση σύνδεση διδασκαλίας 

και έρευνας […], τη διαρκή ανανέωση και ανατροφοδότηση της προσφερόμενης γνώσης και […] την 

άμεση συμμετοχή των φοιτητών στη διαδικασία ορισμού, ελέγχου και απάντησης γνήσιων ερευνητικών 

προβλημάτων» (ό.π.: 2). Ωστόσο, η ανάλυσή του δείχνει ότι αυτή  είναι η μια πλευρά του νομίσματος της 

μεταρρύθμισης.     

Μια σειρά χαρακτηριστικών της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας και της μεταρρύθμισης 

του πανεπιστημίου, τα οποία παρουσιάζει λεπτομερώς88, «προωθούν, και μάλιστα με γοργότατους 

ρυθμούς, κλειστά προγράμματα σπουδών, προδιαγραφές ρυθμισμένης, κείμενης και αναπαράξιμης 

γνώσης όχι μόνο στο προπτυχιακό επίπεδο, για το οποίο η πλήρης σχολειοποίηση θα μπορούσε να 

ερμηνευτεί και ως κατάκτηση, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό και στο μεταπτυχιακό. Εδώ η δυνατότητα 

επιλογής, συγκρότησης ίδιας προβληματικής, έρευνας και αναζήτησης τείνει να αρθεί από τα ίδια τα 

προγράμματα σπουδών και να αντικατασταθεί με την επιλογή εξειδίκευσης σε ένα επιμέρους τομέα της 

                                                
88 Τα σημαντικότερα από αυτά συνοψίζονται στα εξής σημεία: α) στην «παρέμβαση των διοικητικών αρχών της Ε.Ε. στην 
κατεύθυνση συγκρότησης και ομαλοποίησης της ενιαίας αγοράς», β) στην αργή αλλά σταθερή είσοδο των διοικητικών αυτών 
ρυθμίσεων «στο πεδίο της παραγωγής κοινωνικοεπιστημονικής γνώσης εντός των πανεπιστημίων αρχικά ως δελεαστικές 
προτροπές συμμετοχής των αντίστοιχων τμημάτων στην κατ’ ευφημισμό έρευνα που συνδεόταν με την μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων του κοινωνικού κράτους σε ΜΚΟ και σε παρεμβατικά προγράμματα», γ) στην «ανάπτυξη της οικονομίας των 
υπηρεσιών», δ) στην « έμφαση στις επικοινωνιακές δεξιότητες», στην εξάπλωση των νέων τεχνολογιών, και τέλος, ε) στην 
«αποδυνάμωση της πλευράς της προβληματοθεσίας», δηλαδή της έρευνας στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, αφού 
«η ριζική ενίσχυση της δεδομενικότητας στις κοινωνικές σχέσεις εγκατέστησε στο ίδιο το εσωτερικό των κλάδων αυτών μια 
ισχυρότατη αντίληψη εξασφαλισμένης γνώσης που αυξάνεται σωρευτικά, μέσω εμπειριστικών μεθόδων» (Κουζέλης, 2007: 4-
6). 
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προς διερεύνηση δεδομένης πραγματικότητας. Ψευδο-διεπιστημονικότητα και ανάδειξη «μικρο-

επιστημών» επί παντός του επιστητού είναι το, ήδη οικείο σχεδόν, αποτέλεσμα» (ό.π.: 6).     

Ο Κουλαϊδής (2007), από την άλλη πλευρά αναζητά τη σχέση των προγραμμάτων σπουδών με 

την οικονομία μέσα από την αξιοποίηση μιας τυπολογίας πρακτικών βασισμένης σημαντικά στο 

θεωρητικό πλαίσιο του Bernstein. Ειδικότερα, η προβληματική της μελέτης του επικεντρώνεται στη 

διαδικασία κατασκευής πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών και στην ανάπτυξη καλών πρακτικών 

σε σχέση αφενός με τις ανάγκες της οικονομίας και αφετέρου σε σχέση με τους πόρους γνώσης των 

επιστημονικών πεδίων. Παρατηρεί ότι σήμερα «στο χώρο των πανεπιστημίων συγκρούονται αλλά και 

συνυπάρχουν δυο μοντέλα»: το επιστημολογικά προσανατολισμένο μοντέλο που προωθεί τη βασική 

γνώση και το εργαλειακό μοντέλο, το οποίο «παραπέμπει στην κοινωνία, στην αγορά, στη ‘χρήσιμη’ 

γνώση» (ό.π.: 284). Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι σε αυτό το σημείο διευκρινίζει ότι «το τι 

συνιστά βέβαια ‘χρήσιμη’ γνώση αποτελεί επίσης ένα πεδίο επιστημονικών, αλλά κυρίως συγκρούσεων 

εξουσίας» (ό.π.).  

Η θέση του είναι ότι χρειάζεται να επανεξεταστεί η επικρατούσα αντίληψη για τα προγράμματα 

σπουδών και να διαμορφωθούν νέες κατευθυντήριες γραμμές για την κατασκευή τους. Θεωρητικά 

υποστηρίζει και αξιοποιεί την ιδέα της ανάπτυξης μιας γλώσσας περιγραφής, η οποία να αποτυπώνει σε 

ένα μοντέλο κατασκευής και ανάλυσης προγραμμάτων σπουδών τα «σύνορα μεταξύ πεδίων γνώσης, 

μεταξύ κοινωνικών ομάδων και φυσικά συμφερόντων (τα οποία πρέπει να γίνουν αντιληπτά και ως 

ενδιαφέροντα), που συγκροτούν αυτές τις κοινωνικές ομάδες ή προωθούνται από αυτές» (ό.π.: 285). Με 

αναφορά στο μοντέλο αυτό διατυπώνει μια πρόταση συγκρότησης προγραμμάτων, σύμφωνα με την 

οποία οι φοιτητές αρχικά θα εξοικειώνονται με γενικές δεξιότητες και θέματα και στη συνέχεια θα 

εισάγονται στο «εσωτερικό πεδίο της επιστήμης τους […] που προϋποθέτει και εξειδικευμένες 

δραστηριότητες και επομένως εξειδικευμένες δεξιότητες» (ό.π.: 291). Καταλήγει ότι ο βηματισμός αυτός 

στην κατάκτηση της γνώσης θα δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευομένους να αντιμετωπίζουν επιτυχώς 

σύνθετα προβλήματα παραπλήσια με αυτά που θέτει η σύγχρονη κοινωνία και οικονομία.         

Ολοκληρώνοντας την παρούσα ενότητα, ένα στοιχείο που εντοπίζεται από το σύνολο των 

μελετών που συζητήθηκαν εδώ (Pesmazoglu, 1994, Μαυρογιώργος & Σιάνου, 1999, 2000, Κουζέλης, 

2006, Κουλαϊδής, 2007) είναι η μεγάλη έλλειψη ποιοτικών και ποσοτικών μελετών και δεδομένων 

σχετικά με τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.   
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7. Η Αρχική Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
 
 

Το παρόν κεφάλαιο επικεντρώνεται στο δεύτερο άξονα συγκρότησης του ερευνητικού 

αντικειμένου της παρούσας μελέτης, την εκπαίδευση των ελλήνων εκπαιδευτικών. Πρόκειται για ένα 

τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης με πολύ ειδικά χαρακτηριστικά όσον αφορά: α) Tην πορεία της 

εξέλιξής του και το πλαίσιο της λειτουργίας του, β) τους πολλαπλούς και μεταλλασσόμενους ρόλους που 

καλείται να διαδραματίσει ως φορέας παραγωγής και αναπαραγωγής της γνώσης και, τέλος, γ) την 

«αυτό-αναφορικότητα» που τον διακρίνει, καθώς λόγω του ειδικού γνωστικού και ερευνητικού του 

αντικειμένου καλείται συνεχώς να μελετά τον «εαυτό» του και τις συνθήκες της ανάπτυξής του. Τα 

στοιχεία αυτά διαπλέκονται καθορίζοντας τη σχέση της εξουσίας και τη γνώσης στα τμήματα καθώς και 

τη μορφή που παίρνει ο έλεγχος σε κάθε φάση εξέλιξης του πεδίου (Παπακωνσταντίνου, 1990, 

Μακρυνιώτη & Σολομών, 1991, Φλουρής, 2010).  

Το κεφάλαιο διαρθρώνεται σε τρεις βασικές ενότητες. Στην πρώτη γίνεται σύντομη ανασκόπηση 

του τρόπου με τον οποίο έχει μελετηθεί το πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα. Στη 

δεύτερη ενότητα παρουσιάζουμε το πλαίσιο της λειτουργίας των τμημάτων και συζητάμε τα βασικά 

χαρακτηριστικά του πλαισίου της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Τέλος, στην τρίτη ενότητα 

επικεντρωνόμαστε στο ζήτημα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.     

 
 

7.1. Σύντομη ανασκόπηση των προσεγγίσεων μελέτης της αρχικής εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών στην Ελλάδα.  

 
 

Η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα δημοφιλές αντικείμενο ανάλυσης και 

έρευνας στον ευρύτερο χώρο μελέτης του πεδίου της ελληνικής Εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια 

γνωστική περιοχή, η οποία ξεκίνησε να αναπτύσσεται δυναμικά με τη μορφή που την ξέρουμε σήμερα τη 

δεκαετία του ’80, κορυφώθηκε τη δεκαετία του ’90 και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να κατέχει κεντρική 

θέση στο πεδίο της εκπαιδευτικής έρευνας. Η ανάπτυξη αυτή συμπίπτει με τη δημιουργία των 

πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων, τον προβληματισμό για το προφίλ που θα μπορούσαν να 

συγκροτήσουν τα νεοσύστατα τμήματα ως νέα εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα ανώτατης 

εκπαίδευσης και φυσικά την ανανέωση του ενδιαφέροντος και την κινητοποίηση του ανθρώπινου 

δυναμικού που δημιούργησε η μεγάλη αυτή θεσμική αλλαγή. Οι προσεγγίσεις του θέματος και οι 

εμφάσεις που δίνονται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία ποικίλλουν ανάλογα με τον εξειδικευμένο 

εκπαιδευτικό κλάδο μέσα από τον οποίο τίθενται τα ερωτήματα για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα σημαντικό μέρος της βιβλιογραφικής παραγωγής το οποίο θα μας 
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επιτρέψει να αποτυπώσουμε τις βασικές οπτικές μέσα από τις οποίες κατανοήθηκε το πεδίο της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών τα τελευταία χρόνια, ανατροφοδοτώντας ταυτόχρονα το «διάλογο» 

εντός των Παιδαγωγικών Τμημάτων και την πορεία της αλλαγής τους. 

Η μελέτη της βιβλιογραφίας δείχνει ότι οι καταβολές και οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που 

επηρέασαν ή/και καθόρισαν την πορεία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα από την 

ίδρυση του κράτους μέχρι σήμερα έχουν τροφοδοτήσει την έρευνα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης. 

Καταγράφονται μια σειρά μελετών (Kazamias, 1985, Πυργιωτάκης, 1992, Μπουζάκης & Τζήκας, 1996, 

Μπουζάκης, Τζήκας & Αθανασόπουλος, 1998, Χαρίτος, 1996, Αντωνίου, 2002, Κυπριανός, 2004), οι 

οποίες αποτυπώνουν, αναλύουν και τεκμηριώνουν τους βασικούς σταθμούς και τις συνθήκες μετάβασης 

του πεδίου από τα Διδασκαλεία διαφόρων τύπων που λειτούργησαν από το 183489 έως το 1933, στις 

Παιδαγωγικές Ακαδημίες (1933)/ Σχολές Νηπιαγωγών (1959) και αργότερα στα Πανεπιστημιακά 

Παιδαγωγικά Τμήματα (1983 και εξής). Επισημαίνουμε επίσης ότι καταγράφονται ιστορικά 

προσανατολισμένες μελέτες που εξειδικεύονται στα ζητήματα του φύλου και τον ρόλο που έχει παίξει 

για τη θέση και την εξέλιξη τόσο των σπουδών όσο και του ίδιου του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών 

(Φουρναράκη, 1987, Ζιώγου - Καραστεργίου, 1986).    

Η δεύτερη μεγάλη ομάδα εργασιών για το ζήτημα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

προέρχεται από τον ευρύτερο χώρο των παιδαγωγικών επιστημών (συγκριτική, προσχολική παιδαγωγική, 

κλπ) ή αναπτύσσει μια παιδαγωγικά προσανατολισμένη επιχειρηματολογία σχετικά με την Εκπαίδευση 

των Εκπαιδευτικών. Κάποιες από αυτές λειτουργούν διαγνωστικά, διατυπώνοντας προβληματισμούς και 

περιγράφοντας προβλήματα στο περιεχόμενο και τη μεθοδολογία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 

(Ξωχέλλης, 1989, Χοντολίδου, 1986, Πολυχρονόπουλος, 1994, Καζαμίας, Κασσωτάκης & Κλάδης, 

1996). Άλλες εργασίες αφορούν προτάσεις βελτίωσης των εκπαιδευτικών στόχων και των περιεχομένων 

για την εκπαίδευση και τις επαγγελματικές πρακτικές των εκπαιδευτικών, τις οποίες προσδιορίζουν με 

αναφορά είτε σε συγκεκριμένα παιδαγωγικά μοντέλα/ παραδείγματα οργάνωσης (Φλουρής, 1983, 

Χατζηδήμου, 1997, Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 1995, Αντωνίου, 2009, Βρατσάλης, 2010), είτε σε 

ερευνητικά δεδομένα καταγραφής των απόψεων των εμπλεκομένων, των φοιτητών και των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών, για το αναγκαίο περιεχόμενο ή τις αποτελεσματικότερες πρακτικές (Porpodas, 1995, 

Λιακοπούλου, 2010). Επίσης, καταγράφονται εργασίες οι οποίες επικεντρώνονται στα κριτήρια του 

σχεδιασμού και της αξιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών των Π.Τ. (Παπαναούμ,1994, Δαμανάκης, 

1985), είτε σε σχέση με ένα συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο (Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1991, 

Porpodas, 1985) είτε αναφορικά με την ιδέα/ ανάγκη της προώθησης της ευρωπαϊκής διάστασης στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Βάμβουκας, 1996, Σταμέλος, 1999).  
                                                
89 Το 1897 λειτούργησε για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα αμιγές εκπαιδευτήριο κατάρτισης νηπιαγωγών. Ιδρύθηκε από το 
εκπαιδευτικό τμήμα της «Ένωσης των Ελληνίδων» που είχε πρόεδρο την Αικ. Λασκαρίδου (Χαρίτος, 1996).  
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Μια άλλη ομάδα ερευνών επικεντρώνονται στον απολογισμό της λειτουργίας των παιδαγωγικών 

τμημάτων και στην αποτύπωση των οργανωτικών αρχών και του περιεχομένου των προγραμμάτων 

σπουδών είτε για το σύνολο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων τους (Σταμέλος, 1999, 2003, 

Οικονομίδης, 2006α) είτε με αναφορά στη θέση ενός συγκεκριμένου γνωστικού περιεχομένου σε αυτά, 

όπως για παράδειγμα, η θέση της Εκπαιδευτικής πολιτικής (Ifanti, 2007, Υφαντή κ. συν.,   2008), και η 

θέση της ευρωπαϊκής διάστασης (Φυριππής & Παππή, 2003, Σαρακινιώτη, 2004). Είναι σημαντικό για 

την κατανόηση των εμφάσεων που έχουν δοθεί να σημειώσουμε ότι το ενδιαφέρον στο επίπεδο της 

αποτίμησης του περιεχομένου και της περιγραφής καλών πρακτικών επικεντρώνεται διαχρονικά στα 

προγράμματα της πρακτικής άσκησης (Πολεμικός, 1991, Παπακωνσταντίνου, 1994, Πολυχρονόπουλος, 

1994, Θεοδώρου, 1998, Ντολιοπούλου, 2005, Αργυροπούλου, 2006, Οικονομίδης, 2006β). Αντίστοιχο 

ενδιαφέρον δεν καταγράφεται για τη μελέτη των μαθημάτων, τα οποία σε κάθε περίπτωση (φόρτος 

εργασίας, προϋποθέσεις για την απονομή πτυχίου, παροχή εξειδικευμένων γνώσεων, κπλ.) αποτελούν τον 

πυρήνα των προγραμμάτων σπουδών90. Παρομοίως δεν καταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον για τη 

μελέτη της θέσης της έρευνας και της πρωτογενούς γνώσης στα προγράμματα σπουδών 

(Παπακωνσταντίνου, 1994, Τζούλης, 1994), όπως επίσης δεν έχει αναλυθεί η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα των διπλωματικών εργασιών. Τα στοιχεία αυτά τεκμηριώνουν την κομβική θέση που 

έχουν διατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια τα ζήτημα  της σχέσης της θεωρίας με την εφαρμογή και της 

καλλιέργειας της επαγγελματικής ετοιμότητας για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στα προγράμματα 

αυτά σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (Παπακωνσταντίνου, 1990, 

Κουλαϊδής & Τσατσαρώνη, 2010β).    

Τέλος, είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι καταγράφονται και κάποιες μελέτες για τα Π.Τ. οι 

οποίες, επικεντρώνοντας στο ζήτημα της συγκρότησης των ΠΠΣ, διατυπώνουν περισσότερο κριτικά/ 

αναστοχαστικά επιχειρήματα, θέτοντας ζητήματα εξουσίας και κοινωνικού ελέγχου. Στις αρχές της 

δεκαετίας του ’90, ο Παπακωνσταντίνου (1990: 40) αναλύει τις συνθήκες ίδρυσης και λειτουργίας των 

Π.Τ. διατυπώνοντας το επιχείρημα «ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών μολονότι τυπικά-θεσμικά είναι 

λιγότερο ελεγχομένη, στην πραγματικότητα ελέγχεται κοινωνικοπολιτικά συντηρώντας τις αντιφάσεις 

που κληρονόμησε από το παρελθόν». Συζητά τις εξελίξεις στον τομέα της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών μέσα από τη θεωρητική θέση ότι σε κάθε περίπτωση το κράτος ασκεί κανονιστικό ή 

καθοδηγητικό κοινωνικό έλεγχο κυρίως «μέσα από τη διοίκηση και τις ιεραρχίες που οργανώνει» (ό.π.: 

42). Υποστηρίζει έτσι ότι το πολιτικό υπόβαθρο της ίδρυσης των Π.Τ. και οι συσχετισμοί δυνάμεων που 

αναπτύχθηκαν σε σχέση και με την προϋπάρχουσα κατάσταση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των 

Σχολών Νηπιαγωγών παραπέμπει σε ένα είδος «ελεγχόμενου εκσυγχρονισμού» ο οποίος εισάγει και 
                                                
90 Η μόνη εργασία  που αναλύει και αποτυπώνει συστηματικά τα μαθήματα των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών όλων 
των Π.Τ. σε σχέση με τη γνωστική περιοχή στην οποία ανήκουν είναι του Σταμέλου (1999).  
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αναπαράγει μέχρι και σήμερα δυο κυρίαρχα στοιχεία στο πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (Βλ. 

Παπακωνσταντίνου, 1990, και Κεφάλαια 11 και 12 της διατριβής). Το πρώτο αφορά το συνεχή 

συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ μελών ΔΕΠ με γνωστικά αντικείμενα ειδικότητας ή με γνωστικά 

αντικείμενα από τον ευρύτερο χώρο των επιστημών της εκπαίδευσης/αγωγής (βλ. και Σταμέλος, 2003). 

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η συνεχής διεύρυνση των ΠΠΣ προς διάφορα περιεχόμενα 

χωρίς να προσδιορίζονται σαφή γνωστικά κριτήρια91 γι’ αυτό. Έτσι φτάνουμε στο δεύτερο στοιχείο το 

οποίο αφορά τον ίδιο το γνωστικό προσανατολισμό των προγραμμάτων, ο οποίος φαίνεται να κινείται 

μεταξύ του θεωρητικού και του πρακτικού προσανατολισμού στο ρόλο που αποδίδεται στους δασκάλους.  

Τέλος, μια πρόσφατη μελέτη, ανανεώνει τη συζήτηση σχετικά με τα Π.Τ. Με αφορμή τη 

συμπλήρωση 25 χρόνων από την ίδρυση των εν λόγω τμημάτων, αξιοποιείται η οπτική της «οικολογίας» 

με σκοπό την αυτοκριτική και τον αναπροσανατολισμό των προγραμμάτων (Φλουρής, 2010: 231). Ο 

Φλουρής, θέτοντας το ζήτημα των σχέσεων της εξουσίας και της γνώσης στα πλαίσια της ιστορικής 

εξέλιξης και της λειτουργίας των τμημάτων, περιγράφει τις συνθήκες διαμόρφωσης των ΠΠΣ σε σχέση 

με τις απαιτήσεις που θέτει για τους σύγχρονους εκπαιδευτικούς η κοινωνία της γνώσης. Τονίζει τη 

σημασία της έννοιας της αυτονομίας για την κατανόηση των σχέσεων της εξουσίας με τη γνώση και 

υποστηρίζει ότι στα υφιστάμενα προγράμματα των Π.Τ. έχουν επικρατήσει μορφές «‘κυρίαρχης 

γνώσης’92, πίσω από την οποία υποκρύπτεται η άσκηση ελέγχου των σχέσεων ‘εξουσίας και γνώσης’» 

(ό.π.: 243). Η θέση του είναι ότι το κριτήριο για την επιλογή και την οργάνωση της γνώσης είναι η 

ανθρωπογεωγραφία και η μικροπολιτική εντός των τμημάτων για την αναπαραγωγή της και όχι κριτήρια 

σχετικά με τυχόν ιεραρχήσεις της πρωτογενούς γνώσης ή με τα προσόντα που θεωρούνται αναγκαία για 

το σύγχρονο εκπαιδευτικό. Τα στοιχεία αυτά εξηγούν, όπως αναφέρει, τη μεγάλη ετερότητα στον τρόπο 

που τα τμήματα συγκροτούν τα προγράμματά τους. Η μελέτη ολοκληρώνεται με τη συζήτηση των 

προβλημάτων και των κινδύνων που δημιουργεί η παραπάνω στρέβλωση σε μια εποχή που ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών, όπως περιγράφει, διευρύνεται και αποκτά νέες σημασίες.  

Θα ολοκληρώσουμε την παρούσα ενότητα με την παρουσίαση μιας μελέτης (Μακρυνιώτη & 

Σολομών, 1991), η οποία μας γυρνάει πίσω στη δεκαετία του ’90 θέτοντας τα ζητήματα του ελέγχου σε 

εκείνη την περίοδο της εξέλιξης του πεδίου της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Η  αφετηρία της 

ανάλυσης σε αυτή την περίπτωση είναι η εισαγωγή των κοινωνικών επιστημών στα προγράμματα 

σπουδών των Π.Τ. και η σημασία που αυτό είχε για τις ταυτότητες των εκπαιδευτικών και τη 

«μετουσίωση των θεωρητικών αρχών [της προοδευτικής παιδαγωγικής] σε πράξη μέσα στο σχολείο» 

(ό.π.: 67). Το επιχείρημα που αναπτύσσεται είναι ότι η μετατόπιση του ελέγχου από το Υπουργείο 
                                                
91 Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο Σταμέλος (2003: 32) σε σχετική μελέτη του «τα ΠΤΔΕ της χώρας φαίνεται να έχουν 
αναλάβει την απέλπιδα προσπάθεια να συμπεριλάβουν στα ΠΠΣ όλες τις κοινωνικές, θετικές, θεωρητικές επιστήμες, 
τείνοντας να αντικαταστήσουν ολόκληρα Πανεπιστήμια (Πάντειο) ή Σχολές (Φιλοσοφική, Θετικών Επιστημών, κτλ)!».              
92 Εννοεί των κυρίαρχων γνωστικών αντικειμένων.  
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Παιδείας στα νεοσύστατα πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα κατέστησε δυνατή την εισαγωγή των 

κοινωνικών επιστημών στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.  

Η προσέγγισή τους ξεπερνά το ζήτημα της εισαγωγής των συγκεκριμένων αντικειμένων αυτών 

καθαυτών στα προγράμματα σπουδών, και αναδεικνύει τη σημασία της αναπλαισίωσης της γνώσης, 

δηλαδή της μεταφοράς ενός κειμένου από το πεδίο της παραγωγής στο πεδίο της αναπαραγωγής  της 

γνώσης (Bernstein, 1991). Η θέση τους είναι ότι οι αρχές επιλογής και μετασχηματισμού της 

επιστημονικής γνώσης σε εκπαιδευτική γνώση με συγκεκριμένους σκοπούς και συγκεκριμένο 

οργανωτικό πλαίσιο για τη διδασκαλία και την αξιολόγησή της είναι κρίσιμη παράμετρος για την 

κατανόηση των σημασιών που έχει ένα πρόγραμμα σπουδών για τις ταυτότητες και τις πρακτικές των 

φοιτητών. Η συγκεκριμένη μελέτη τονίζει τέλος την ανάγκη για διεξαγωγή εκτεταμένης έρευνας 

προκειμένου να παραχθούν δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες αναπλαισίωσης της γνώσης στα 

προγράμματα σπουδών των Π.Τ. Ολοκληρώνοντας την παρούσα ενότητα πρέπει να επισημάνουμε ότι η 

συμβολή των Μακρυνιώτη και Σολομών (1991) τροφοδότησε την παρούσα έρευνα σε βασικά σημεία της 

προβληματικής και της θεωρητικής της ανάπτυξης. 

 

7.2. Το πλαίσιο λειτουργίας και τα βασικά γνωρίσματα των Παιδαγωγικών Τμημάτων  

 
Η Ελλάδα ανήκει στις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες, προκειμένου να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα και την επαγγελματική θέση των δασκάλων, έκαναν μεταρρυθμίσεις στον τρόπο 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στη δεκαετία 1975-1985 (Cowen, 2002). Σε αυτή την περίοδο, η 

σοβαρότερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών ήταν η κατάργηση των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών με πολιτική απόφαση και η αντικατάστασή τους, μέσα από μια σειρά 

νομοθετικές ρυθμίσεις (Ν. 1268/1982, Π.Δ. 320/83), από Πανεπιστημιακά Παιδαγωγικά Τμήματα 

(Σταμέλος, 1999)93. Η αναβάθμιση αυτή όπου έλαβε χώρα είχε δυο κύριους σκοπούς: α) τη θεσμική 

αναβάθμιση της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, β) την επισημοποίηση του περιεχομένου της μέσα από την 

ενίσχυση της ακαδημαϊκής της βάσης (Neave, 1998). Η εξέλιξη αυτή όπως συζητήθηκε και στην 

                                                
93 Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Π.Δ. 320/83 «[τ]α Παιδαγωγικά Τμήματα στα πλαίσια του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν.1268/82 
έχουν ειδικότερα ως αποστολή:  
α) Να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και 
έρευνα.  
β) Να παρέχουν στους πτυχιούχους τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την 
επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  
γ) Να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των αυξανομένων αναγκών της Εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά 
ζητήματα Παιδαγωγικής.  
δ) Να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων εν γένει».  
Επίσης, το  Άρθρο 3 αναφέρει: «Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και τα Παιδαγωγικά Τμήματα 
Νηπιαγωγών χορηγούν αντίστοιχα πτυχία, τα οποία παρέχουν στους κατόχους τους τη δυνατότητα να διορίζονται ως 
εκπαιδευτικοί λειτουργοί σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης και σε νηπιαγωγεία, αντίστοιχα». 
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προηγούμενη ενότητα έχει καθορίσει τόσο την σύγχρονη φυσιογνωμία των τμημάτων (Σταμέλος & 

Εμβαλωτής, 2001, Φλουρής, 2010), όσο και τον τρόπο που έχει αναπτυχθεί η σχετική έρευνα.      

Στις σημερινές συνθήκες, κρίσιμο στοιχείο για τη μελέτη των αλλαγών στα παιδαγωγικά τμήματα 

και ειδικότερα στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών  που αναλύονται στην παρούσα εργασία, είναι 

το γεγονός ότι πρόκειται για προγράμματα πλήρως αυτοδιοικούμενων εκπαιδευτικών πανεπιστημιακών 

ιδρυμάτων, τα οποία αν και τελούν υπό την εποπτεία του κράτους, η ρύθμιση ειδικών θεμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων σπουδών γίνεται αποκεντρωμένα μέσα από τον 

εσωτερικό κανονισμό του κάθε ΑΕΙ και των τμημάτων. Το στοιχείο αυτό, σε σχέση με το θεωρητικό 

μοντέλο ανάλυσης της μελέτης, τοποθετεί το κέντρο συγκρότησης των ταυτοτήτων των φοιτητών και 

μελλοντικών εκπαιδευτικών όχι στο κράτος94 αλλά στο ακαδημαϊκό πεδίο παραγωγής και αναπλαισίωσης 

της γνώσης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, όπως αυτό αντιπροσωπεύεται στο ελληνικό πλαίσιο 

από τα Παιδαγωγικά Τμήματα (Μακρυνιώτη & Σολομών, 1991).  

Στη χώρα λειτουργούν 18 ανεξάρτητα μεταξύ τους Τμήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, 9 

Δημοτικής και 9 προσχολικής εκπαίδευσης (Βλ. Παράρτημα Γ.1). Πρόκειται για συγγενή τμήματα, τα 

οποία όμως όλα αυτά τα χρόνια έχουν αναπτύξει πλήθος εκπαιδευτικών και ερευνητικών 

δραστηριοτήτων και εφαρμογών (Stamelos, Papadiamantaki & Vassilopoulos, 2006, Φλουρής, 2010). Σε 

πολλές περιπτώσεις, ειδικά ανάμεσα στα τμήματα του ίδιου πανεπιστημίου γίνονται συνεργασίες τόσο σε 

επίπεδο διδασκαλίας, όσο και σε επίπεδο έρευνας. Η ενοποίηση των τμημάτων ή/και των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων είναι ένα ζήτημα που κατά καιρούς τίθεται στη συζήτηση για τα Π.Τ. (Βρατσάλης, 

2011), ειδικά με αφορμή το νόμο πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση του 2011 και τη συζήτηση που 

έγινε σχετικά με την αναδιάρθρωση των σπουδών και την κατάργηση των πανεπιστημιακών τμημάτων.   

Ο Φλουρής (2010: 238) έχει κάνει μια «κριτική ‘περιοδολόγηση’» της εξέλιξης των σχέσεων 

εξουσίας και γνώσης εντός των Π.Τ. από τη δεκαετία του ’80 μέχρι σήμερα. Πρόκειται για μια χρήσιμη 

ανάλυση για την κατανόηση των στοιχείων «που επηρέασαν τη διαμόρφωση του ‘λόγου’ και των 

‘πρακτικών’ στα 25 χρόνια της λειτουργίας τους» και της σύγχρονης κατάστασης των Π.Τ. Διακρίνει 

τρεις περιόδους εξέλιξης. Η πρώτη (1983-1989) χαρακτηρίζεται ως περίοδος της «αναζήτησης και 

μετάβασης», όπου η ιστορική μνήμη και οι συντεχνιακές πιέσεις από την προϋπάρχουσα συνθήκη των 

ακαδημιών είναι πολύ ισχυρές. Η δεύτερη (1990-1995) είναι η περίοδος της «προσαρμογής και της 

σταθερότητας», οπότε και τα τμήματα αρχίζουν να βρίσκουν το βηματισμό τους και να διαμορφώνουν τη 

φυσιογνωμία τους ως ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης. Η τρίτη περίοδος (1996-σήμερα) αναφέρεται 
                                                
94 Το κράτος διατηρώντας την εποπτεία της ανώτατης εκπαίδευσης διατηρεί σημαντικά κομμάτια του ρυθμιστικού του ρόλου 
στα τεκταινόμενα του πανεπιστημίου. Ωστόσο η μορφή της διακυβέρνησης σε σχέση με το πανεπιστήμιο φαίνεται να είναι το 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της εξ αποστάσεως επίβλεψης [steering at a distance], όπως αναδεικνύεται από τη Ζαμπέτα 
(2002) στην εργασία της για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης και την αλλαγή στη μορφή της διακυβέρνησης 
από τον κρατικό έλεγχο στην κρατική επίβλεψη. Ο Bernstein (2000: 78) στην ανάλυσή του χρησιμοποιεί τον όρο επανα-
συγκεντρωμένο κράτος (re-centred state).  
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ως περίοδος «εκσυγχρονισμού και ρύθμισης». Σύμφωνα με την ανάλυσή του, τα τμήματα αναπτύσσουν 

«νέα» δομολειτουργικά και τεχνοκρατικά χαρακτηριστικά, τα οποία εκκινούν και συνδέονται άρρηκτα με 

την υλοποίηση των ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ. Τα τμήματα την περίοδο αυτή πραγματοποιούν ποικίλες 

εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες, με κυριότερες την «εξομοίωση» των εν ενεργεία 

εκπαιδευτικών με τίτλους Παιδαγωγικών Ακαδημιών, την προσφορά μεταπτυχιακών  προγραμμάτων, 

την αναμόρφωση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, τα διδασκαλεία κ.λπ.  (Φλουρής, 2010)95. 

Όπως υποστηρίζει στη συνέχεια της μελέτης του, στα εν λόγω τμήματα, αλλά και σε μεγάλο μέρος 

άλλων τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ, έχει επικρατήσει μια «τεχνο-κρατική-διαχειριστική» διάσταση και 

ιδεολογία, η οποία εξαντλείται στη ρύθμιση τεχνοκρατικών και διοικητικών ζητημάτων σε βάρος της 

ποιότητας των σπουδών και της έρευνας. Μάλιστα αναφέρει την ανάγκη για τη διεξαγωγή μιας έρευνας 

ευρείας κλίμακας προκειμένου «να διερευνηθεί η επικυριαρχία της τεχνοκρατικής διάστασης και 

ιδεολογίας, η οποία μετέτρεψε πολλά από τα Π.Τ. από ιδρύματα διαχείρισης της εκπαιδευτικής γνώσης 

σε φορείς συνδιαχείρισης της εκπαιδευτικής πολιτικής […]» (Φλουρής, 2010: 241).        

 Στην ενότητα που ακολουθεί επικεντρωνόμαστε στο ζήτημα των προπτυχιακών προγραμμάτων 

σπουδών των Π Τ, κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το περιεχόμενο και 

την εφαρμογή τους και τις αλλαγές που κυρίως έχουν επέλθει σε αυτά την περίοδο του «εκσυγχρονισμού 

και της ρύθμισης».   

 
7.3. Τα προγράμματα της αρχικής εκπαίδευσης των Π.Τ. 

 

Η μελέτη των προγραμμάτων σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης είναι ένα ερευνητικό 

αντικείμενο με περιορισμένη ανάπτυξη στην ελληνική βιβλιογραφία. Τα παιδαγωγικά τμήματα, όπως 

αναφέρθηκε στην πρώτη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν την 

ταυτότητά τους και να προσδιορίσουν το ρόλο τους, αλλά και λόγω της εξειδίκευσής τους στην 

εκπαιδευτική έρευνα, δείχνουν διαχρονικά ενδιαφέρον για το περιεχόμενο και τη διδακτική μεθοδολογία 

των προγραμμάτων σπουδών τους. Το στοιχείο που διακρίνει τη σχετική ερευνητική παραγωγή είναι ότι 

αφορά κυρίως μελέτες περίπτωσης. Υπάρχει έλλειψη πρόσφατων ερευνών μεγάλης κλίμακας, οι οποίες 

να αποτυπώνουν και να αναλύουν με κάποιο τρόπο το πεδίο των προγραμμάτων σπουδών.  

Από την ανασκόπηση προκύπτει ότι μέχρι σήμερα η μόνη μελέτη με αντικείμενο έρευνας την 

αποτύπωση και την ανάδειξη των βασικών οργανωτικών χαρακτηριστικών των προπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών όλων των Π.Τ. σε σχέση με τις ιστορικές καταβολές και τις σύγχρονες πιέσεις 

                                                
95 Πρέπει να επισημάνουμε ωστόσο ότι παρόλο που τα τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης εμπλέκονται σε μια σειρά 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου μάθησης, όπως και σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, διατηρούν μια ισχυρή 
εκπαιδευτική/διδακτική φυσιογνωμία με προσανατολισμό στο προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, γεγονός που προσδίδει στα 
τμήματα μια παραδοσιακή εικόνα (Pesmazoglu, 1994, Βασιλόπουλος, 2004). 
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και προκλήσεις αλλαγών είναι του Σταμέλου (1999). Πρόκειται για μια έρευνα, η οποία παρόλο που 

μετράει περισσότερο από μια δεκαετία δεν έχει ξεπεραστεί από τη μετέπειτα ερευνητική παραγωγή στο 

εν λόγω εμπειρικό πεδίο, με αποτέλεσμα να αποτελεί μια σημαντική πηγή για την κατανόηση του πεδίου 

μελέτης της παρούσας έρευνας.  

Από μεθοδολογική άποψη η συμβολή τη εργασίας αυτής εντοπίζεται κυρίως στη συστηματική 

αποτύπωση των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών των Π.Τ. επιτρέποντας την παραγωγή 

ποσοτικών δεδομένων, τα οποία εμπλούτισαν σημαντικά, όπως θα αναπτύξουμε παρακάτω, τη συζήτηση 

σχετικά με το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Τα γνωστικά αντικείμενα 

των προγραμμάτων σπουδών καταγράφονται με βάση τον τίτλο τους σε μια από τις 12 κατηγορίες 

ανάλυσης της μελέτης96. Τα δεδομένα της ανάλυσης δείχνουν ότι, στα τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης 

υπερέχουν αριθμητικά τα μαθήματα που αφορούν τη γλώσσα, την ιστορία, τη φιλολογία, τη λογοτεχνία, 

τις θρησκείες, τη φιλοσοφία, και τη λαογραφία. Επίσης, ισχυρές φαίνονται οι κατηγορίες της ψυχολογίας, 

της ειδικής αγωγής, της κοινωνικής ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης και ύστερα, των μαθημάτων 

διδακτικής/διδασκαλίας. Ακολουθούν οι κατηγορίες με μαθήματα αισθητικής και εικαστικών, 

μαθηματικών, παιδαγωγικής και αναλυτικών προγραμμάτων, κοινωνιολογίας και εκπαιδευτικής 

πολιτικής, ευρωπαϊκού προσανατολισμού και φυσικών επιστημών. Τέλος, από τις κατηγορίες με τα 

λιγότερα μαθήματα είναι αυτή της μεθοδολογίας της έρευνας (Σταμέλος, 1999: 147). 

Στα τμήματα της Προσχολικής Εκπαίδευσης τα μαθήματα που υπερέχουν αριθμητικά αφορούν 

επίσης, τη γλώσσα, την ιστορία, τη φιλολογία, τη λογοτεχνία, τις θρησκείες, τη φιλοσοφία, και τη 

λαογραφία. Εδώ ισχυρές φαίνονται οι κατηγορίες που αφορούν, πρώτον, την αισθητική, τα εικαστικά και 

τη φυσική αγωγή, και δεύτερον, οι κατηγορίες της ψυχολογίας, της ειδικής αγωγής, της κοινωνικής 

ψυχολογίας και της ψυχανάλυσης. Ακολουθούν οι κατηγορίες με τα μαθήματα της παιδαγωγικής και των 

αναλυτικών προγραμμάτων, της διδακτικής/διδασκαλίας, του ευρωπαϊκού προσανατολισμού, της 

κοινωνιολογίας και της εκπαιδευτικής πολιτικής, των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών. Από τις 

κατηγορίες με τα λιγότερα μαθήματα είναι και σε αυτά τα τμήματα η μεθοδολογία της έρευνας 

(Σταμέλος,1999: 149-151). Η κατηγορία «Άλλο» εμφανίζεται στην τρίτη θέση από το τέλος στα ΠΤΔΕ, 

ενώ στα ΠΤΝ, συναντάται στην έβδομη θέση, πάνω από την κοινωνιολογία, τα μαθηματικά και τις 

φυσικές επιστήμες.  

Η μελέτη αυτή, με αναφορά στις συστηματικές εμπειρικές καταγραφές, ανέδειξε το γεγονός ότι τα 

ελληνικά Παιδαγωγικά Τμήματα φέρουν ένα ιστορικό φορτίο και έχουν διαμορφώσει οργανωτικά 

χαρακτηριστικά, τα οποία συντείνουν μέχρι και σήμερα στη συγκρότηση προγραμμάτων σπουδών, τα 

οποία συνιστούν αποτέλεσμα της «ισορροπίας δυνάμεων» και της διαπάλης για το περιεχόμενο που θα 
                                                
96 Σε αυτές συμπεριλαμβάνεται και η κατηγορία «άλλο», η οποία περιλαμβάνει μαθήματα που είναι δύσκολο να ταξινομηθούν 
μόνο με την εξέταση του τίτλου τους (Σταμέλος, 1999). 
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πρέπει να κυριαρχεί στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών (Φλουρής, 2010, Βρατσάλης, 2011).  Η 

διαμάχη αυτή εκδηλώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80, οπότε και άρχισαν να αντικαθίστανται τα 

μετα-δευτεροβάθμια ιδρύματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από πανεπιστημιακά τμήματα. Σε εκείνη τη 

φάση καταγράφεται στη βιβλιογραφία σαφής αντιπαράθεση μεταξύ καθηγητών ειδικοτήτων και 

καθηγητών από τις επιστήμες της αγωγής  (παιδαγωγικά),  για την κατεύθυνση και την έμφαση που θα 

έπρεπε να δοθεί στα προγράμματα σπουδών, για το αν δηλαδή η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στο να 

διδάσκονται οι φοιτητές ειδικές επιστημονικές γνώσεις ή στο να εκπαιδεύονται σε τρόπους διαχείρισης 

της διδακτέας ύλης στη σχολική τάξη (Σταμέλος, 1999).  

Η σύγκρουση αυτή φαίνεται κυρίως ότι ήταν αποτέλεσμα της ανάγκης συνύπαρξης 

πανεπιστημιακών με διαφορετικές επιστημονικές προελεύσεις και διαφορετικά προφίλ. Η ανάγκη 

συνύπαρξης προέκυψε από το γεγονός ότι τα νεοσύστατα πανεπιστημιακά τμήματα στην αρχή τους 

στελεχώθηκαν από δυο βασικές ομάδες διδασκόντων, τους καθηγητές που ήδη είχαν μακρά θητεία στις 

Ακαδημίες και που η ταυτότητά τους είχε διαμορφωθεί από την έμφαση στη διδασκαλία σε περιβάλλον 

μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε πανεπιστημιακούς, επιστήμονες ειδικών γνωστικών 

αντικειμένων, οι οποίοι πρώτη φορά εμπλέκονταν με τη διδασκαλία εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης.  

Αυτή η διαπάλη, η οποία φέρει έντονα συντεχνιακά χαρακτηριστικά και σε κάποιο βαθμό 

συναντάται μέχρι και σήμερα (Φλουρής, 1983, 2010, Σταμέλος, 1999), δημιούργησαν οργανωτικές 

συνθήκες και δυναμικές μέσα στα τμήματα, οι οποίες δεν επέτρεψαν από την αρχή την επεξεργασία και 

ανάπτυξη ενός σαφούς πλαισίου ένταξης γνωστικών αντικειμένων στα προγράμματα. Όπως 

χαρακτηριστικά σημειώνει ο Σταμέλος με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσής του (1999: 193) 

«πρόκειται στην κυριολεξία, για ‘ξεχειλωμένα’ προγράμματα σπουδών που τείνουν συνεχώς να 

διευρύνονται». Τα στοιχεία που κυρίως φαίνεται να χαρακτηρίζουν τη «στρεβλή» ανάπτυξη των 

προγραμμάτων σπουδών στο πέρασμα των χρόνων είναι δυο. Πρώτον, οι ακραίοι προσανατολισμοί των 

γνωστικών αντικειμένων αρχικά στην παιδαγωγική, στο «πώς» και αργότερα στα ειδικά περιεχόμενα, 

στο «τι», με εντεινόμενη - και πάντα υπό διαπραγμάτευση - την ανάγκη για διεπιστημονικότητα· και 

δεύτερον, η ύπαρξη πλήθους γνωστικών αντικειμένων που δεν αφορούν/συνδέονται άμεσα με την 

εκπαίδευση, αλλά κινούνται στο ευρύτερο χώρο των κοινωνικών επιστημών (Stamelos, 1999, 2003). 

Η ταλάντευση μεταξύ ακραίων προσανατολισμών και η έμφαση είτε στο περιεχόμενο είτε στην 

παιδαγωγική ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέπεια των συνθηκών, που δημιουργήθηκαν 

κατά την ανωτατοποίηση του τομέα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Οι συγκρούσεις συμφερόντων/ 

ενδιαφερόντων καθηγητών με διαφορετική ακαδημαϊκή κουλτούρα, που προαναφέρθηκε, και η ανάγκη 

τα νέα τμήματα να αποκτήσουν αδιαμφισβήτητο ακαδημαϊκό κύρος θεωρούμε ότι αποτελούν τους 

βασικότερους λόγους που ουσιαστικά οδήγησαν στη συνύπαρξη στα προγράμματα σπουδών δυο 
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κυρίαρχων παραδόσεων, που σε άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα θεραπεύονται σε ιδρύματα 

διαφορετικού ακαδημαϊκού προφίλ. Το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι αυτό της Γαλλίας 

(Σταμέλος, 1999, 2009). Πρόκειται για την παράδοση που παραπέμπει στις επιστήμες της εκπαίδευσης, 

οι πτυχιούχοι των οποίων εξειδικεύονται σε ζητήματα που αφορούν το εκπαιδευτικό σύστημα και στην 

παραγωγή γνώσης για την εκπαίδευση και εκείνη που αναφέρεται στην παιδαγωγική ή αλλιώς με τη 

σύγχρονη ορολογία, στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, η οποία διαμορφώνει τους εκπαιδευτικούς της 

πράξης  (Σταμέλος, 2003). Ωστόσο και το επιχείρημα περί, έστω, συνύπαρξης και της ισχύος των 

επιστημών της εκπαίδευσης ελέγχεται στην ελληνική περίπτωση, διότι οι συγκρούσεις και οι λοιπές 

στρεβλώσεις, που συζητήθηκαν μόλις, μέχρι σήμερα βάζουν εμπόδια στην ανάπτυξη διεπιστημονικών 

προσεγγίσεων του εκπαιδευτικού φαινομένου, με αποτέλεσμα την ύπαρξη, σε πολλές περιπτώσεις, μιας 

σειράς μαθημάτων ανά επιστήμη τα οποία δεν συνδέονται ούτε μεταξύ τους, ούτε με την εκπαίδευση και 

τα προβλήματά της (Σταμέλος, 1999).  

Παρότι αναγνωρίζουμε όλα τα παραπάνω ιστορικά, θεσμικά και επιστημολογικά στοιχεία ως 

καθοριστικούς παράγοντες για το προφίλ και την εξέλιξη των ελληνικών παιδαγωγικών τμημάτων, το 

στοιχείο που αξιολογούμε ως το πλέον καθοριστικό σε σχέση και με τη σύγχρονη περιρρέουσα 

ατμόσφαιρα του «ανοίγματος» των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων προς το υπερεθνικό, είναι το 

γεγονός ότι οι πτυχιούχοι των εν λόγω τμημάτων προορίζονται να στελεχώσουν τα δημόσια σχολεία της 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και του εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Pesmazoglu, 1994, 

Σταμέλος, 1999). Το στοιχείο αυτό αναπόφευκτα συνδέεται άμεσα και καθορίζει τελικά σε σημαντικό 

βαθμό το περιεχόμενο της επιστημονικής και επαγγελματικής ταυτότητάς τους σε κάθε ιστορική 

συγκυρία. Σύμφωνα με το Σταμέλο (1999: 197): «Ο καλός δάσκαλος γενικά και αφηρημένα δεν υπάρχει. 

Υπάρχει μόνο ο δάσκαλος που μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τους στόχους μιας 

συγκεκριμένης κοινωνίας, σε μια δεδομένη ιστορική περίοδο». 

 Μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές στις εθνικές/κοινωνικές ανάγκες της Ελλάδας, όπως 

προβλήθηκαν στην εκπαίδευση και την επαγγελματική δράση των ελλήνων δασκάλων, «το ζητούμενο 

τώρα μοιάζει να  είναι η προετοιμασία της νέας γενιάς για ισότιμη ένταξη σε έναν υπερεθνικό κοινωνικό 

και οικονομικό χώρο με την παράλληλη διατήρηση της εθνικής ιδιαιτερότητας» (Σταμέλος, 1999: 199). 

Ο Nóvοa (2000: 39) θέτοντας το ζήτημα της ταυτότητας των εκπαιδευτικών στο πλαίσιο της ευρύτερης 

ανάλυσής του για «την λογική πίσω από τον εκπαιδευτικό λόγο των Βρυξελλών», αναφέρει σχετικά «[ο]ι 

συζητήσεις για την αποκέντρωση του κράτους, η μεταβίβαση των πρακτικών του κράτους και η 

πολυπολιτισμικότητα είναι παραδείγματα βαθύτερων αλλαγών προς τον εκσυγχρονισμό των σχολείων, ο 

οποίος κατανοείται μέσα από διαστάσεις σχετικές με την ταυτότητα των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν το αίτημα να συμβάλουν στην (επανα-) συγκρότηση νέων ταυτοτήτων στο 

πλαίσιο μιας Ευρώπης μετά το έθνος-κράτος» (ό.π.: 47). Με δεδομένες τις αλλαγές στους στόχους της 
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εκπαίδευσης αλλά και στο ευρύτερο πλαίσιο ρύθμισης των σχέσεων εξουσίας, η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών ακολουθεί και δεν μπορεί παρά να μετασχηματίζεται πανευρωπαϊκά. Σε αυτό το πλαίσιο, 

η εκπαίδευση των ελλήνων εκπαιδευτικών δέχεται επιρροές και διαμορφώνεται κάτω από τις άμεσες ή 

έμμεσες πιέσεις των αλλαγών που συντελούνται και διαχέονται στα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα των 

κρατών μελών από τις ΕΕΠ της Ε.Ε. και της Διαδικασίας της Μπολόνια (Sarakinioti et al., 2011, 

Sarakinioti, 2011).                  

Πολλά από τα ελληνικά παιδαγωγικά τμήματα τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι κάνουν επιλογές 

με προσανατολισμό στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο πολιτικών και πρακτικών. Σε ένα πρώτο επίπεδο, 

στα προγράμματα σπουδών η τάση αυτή καταγράφεται μέσα από τη σημαντική παρουσία μαθημάτων με 

διεθνή και ευρωπαϊκό προσανατολισμό καθώς και μαθημάτων που προωθούν την λεγόμενη ευρωπαϊκή 

διάσταση (Σταμέλος, 1999, Φυρριπής & Πάππη, 2003, Σαρακινιώτη, 2004). Επίσης, σημαντικότατο 

στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι τα 14 από τα 18 παιδαγωγικά τμήματα τη δεκαετία του 2000 είναι 

ανάμεσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα που πραγματοποίησαν αναμόρφωση των προπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών τους, εκμεταλλευόμενα τη χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Ενέργεια 2.2.2α) 

(Βλ. Παράρτημα Γ.2). Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, η χρηματοδότηση αυτή δίνει την  κατεύθυνση 

στο είδος των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα. Ωστόσο, τα τμήματα επιλέγουν το αν και με ποιους 

τρόπους θα ανταποκριθούν, π.χ., μέσα από τις προτάσεις που κατέθεσαν στις προδιαγραφές που τέθηκαν 

από το επιχειρησιακό πρόγραμμα (Βλ. Κεφαλαιο 6, Ενότητα 6.2.2.2). Το στοιχείο αυτό αποτελεί 

αντικείμενο της έρευνας στην παρούσα μελέτη. Τα δεδομένα προέρχονται από τα τεχνικά δελτία των 

υποέργων της αναμόρφωσης των 14 συμμετεχόντων Π.Τ. στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Στο Παράρτημα Γ.3 

παρουσιάζεται η ανασκόπηση των προτάσεων αναμόρφωσης. Τα δεδομένα αυτά αξιοποιούνται στα 

Κεφάλαια 11 και 12 της διατριβής για την ανάδειξη και τη συζήτηση των αλλαγών στις αρχές επιλογής, 

μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης  για καθένα από τα προγράμματα σπουδών, αλλά και στο 

σύνολο του πεδίου της εκπαίδευσης των ελλήνων εκπαιδευτικών.   

Η στροφή προς το πεδίο της πρακτικής και του επαγγέλματος φαίνεται να επανέρχεται 

ευκολότερα σήμερα στα συγκεκριμένα τμήματα, αφενός, διότι πρόκειται για τμήματα που εξ 

αντικειμένου έχουν εφαρμοσμένο και επαγγελματικό προφίλ και αφετέρου, διότι πλέον η παγιωμένη και 

ισχυρότερη θέση τους μέσα στα πανεπιστήμια τους επιτρέπει όχι μόνο να υποστηρίξουν ανοιχτά μία 

τέτοια άποψη, σε σχέση με τα πρώτα χρόνια της ανωτατοποίησής τους, αλλά και να προβάλουν αυτό το 

στοιχείο και ως πλεονέκτημα σε σχέση με άλλα πανεπιστημιακά τμήματα.  

Το πλαίσιο αυτό περιγράφεται πολύ γλαφυρά από τον Ραβάνη (2006) στην εισήγηση που έκανε 

στην επετειακή ημερίδα του τμήματός του, μιλώντας για την αναμόρφωση του προπτυχιακού 
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προγράμματος σπουδών. Αναφέρει χαρακτηριστικά97: «Ένα σοβαρό ζήτημα είναι η μείωση των 

πιστώσεων της δημόσιας χρηματοδότησης για την εκπαίδευση και κυρίως η αλλαγή των όρων 

χρηματοδότησης, γιατί αντί να είμαστε απερίσπαστοι στο διδακτικό και ερευνητικό μας έργο, είμαστε 

αναγκασμένοι να μετατρεπόμαστε σε διαχειριστές, απαιτητικών στο διαχειριστικό μέρος, προγραμμάτων, 

όπως είναι το ΕΠΕΑΕΚ. [...] Ωστόσο,  μέσα στο τοπίο αυτό που δεν φαίνεται και πολύ αισιόδοξο, […] 

υπάρχουν ορισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία κατά τύχη βρέθηκαν μπροστά μας [εννοεί στα 

Παιδαγωγικά Τμήματα], όπως για παράδειγμα […] υπάρχει μια πίεση για επαγγελματική στροφή των 

σπουδών. Εμείς την έχουμε δεδομένη καθώς παράγουμε, ήδη καλούμαστε να παράγουμε επαγγελματίες, 

εκτός από επιστήμονες». 

Το στοιχείο αυτό υποδεικνύει ότι οι ποικίλες πιέσεις που η κυρίαρχη πολιτική αλλά και πολλοί 

άλλοι παράγοντες ασκούν στα πανεπιστημιακά τμήματα λειτουργούν με τρόπο που ευνοούν την 

δημιουργία προγραμμάτων βασισμένων σε ‘Νέες Γνωστικές Περιοχές’ [new regions/generic skills] 

(Bernstein, 2000). Ωστόσο, σύμφωνα με τη θεωρητική μας ανάλυση,  τα προγράμματα αυτού του τύπου 

τείνουν να είναι ασταθή και να αλλάζουν συνεχώς, ιδιαίτερα σε γνωστικά πεδία όπως αυτό της 

εκπαίδευσης/εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, το οποίο λόγω της ιστορικής του πορείας και της απουσίας 

μακράς ακαδημαϊκής παράδοσης, ενδέχεται να είναι περισσότερο ευάλωτο σε σύγχρονες μορφές 

αποεξειδίκευσης (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010, Sarakinioti, et al., 2011). Στο ζήτημα αυτό 

επανερχόμαστε αναλυτικά σε επόμενα κεφάλαια της διατριβής.  

Ακολουθούν τα κεφάλαια ανάπτυξης της μεθοδολογίας της έρευνας.  

 

  

 

                                                
97 Το απόσπασμα αυτό έχει προέλθει από την απομαγνητοφώνηση των εισηγήσεων της συγκεκριμένης ημερίδας.  
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Τέταρτο Μέρος 

Το Μεθοδολογικό πλαίσιο της Έρευνας 
 

 
Το Τέταρτο Μέρος της διατριβής αναφέρεται στο μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας (Yates, 2004, 

Silverman, 2005). Όπως έχει ήδη αναδειχθεί στην Εισαγωγή αλλά και στο Πρώτο Μέρος της διατριβής, η 

έρευνα στο πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής διακρίνεται από έντονο θεωρητικό και μεθοδολογικό 

εκλεκτικισμό (Halpin & Troyana, 1994: 5). Μάλιστα η αυξανόμενη πολυπλοκότητα του σύγχρονου 

πεδίου των πολιτικών για την εκπαίδευση επιτείνει την ανάγκη εφαρμογής νέων συνδυασμών στις 

μεθόδους και στις ερευνητικές παραδόσεις με σκοπό τη διατύπωση επίκαιρων ερευνητικών ερωτημάτων 

και την ανάπτυξη σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης και παραγωγής έγκυρων και αξιόπιστων εμπειρικών 

δεδομένων. Οι Rizvi και Lingard (2010: 3) αναφέρουν σχετικά ότι «κάποιες από τις παλαιότερες 

θεωρητικές και μεθοδολογικές πηγές δεν είναι πια επαρκείς, και ότι νέα εργαλεία είναι αναγκαία για την 

κατανόηση των πολιτικών διαδικασιών σε ένα κόσμο ο οποίος διακρίνεται από αυξανόμενο αριθμό 

δικτύων και διαμορφώνεται από ένα πλήθος διεθνικών δυνάμεων και διασυνδέσεων, απαιτώντας νέα 

παγκόσμια προσανατολισμένη φαντασία».    

Η προβληματική της παρούσας έρευνας αναπτύχθηκε ακριβώς σε αναφορά με την παραπάνω 

τάση στη μελέτη της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η ιδέα ανάπτυξης μιας συνδυαστικής μεθοδολογίας για 

την προσέγγιση του πεδίου των προγραμμάτων εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στο σύγχρονο πλαίσιο 

της ύπαρξης και της αλληλεξάρτησης των υπερεθνικών, εθνικών και ιδρυματικών πολιτικών κρίθηκε 

επιβεβλημένη για την κατανόηση του σύνθετου πολιτικού/ κοινωνικού πεδίου που δημιουργείται 

(Hammersley, 1996, Miles & Huberman 1994, Rossman & Wilson, 1994). Επιπρόσθετα, στην πορεία της 

μελέτης ο συνδυασμός αυτός ανατροφοδότησε το σκοπό και την προβληματική της και συνέβαλε στον 

σαφέστερο προσδιορισμό των αρχικών ερευνητικών ερωτημάτων (Greene et al., 1989).  

Στα κεφάλαια της μεθοδολογίας που ακολουθούν περιγράφονται, εξηγούνται και τεκμηριώνονται 

(Kaplan, 1964)98 οι βασικοί άξονες σχεδιασμού της έρευνας, η λογική και το πλαίσιο επιλογής, 

συνδυασμού και εφαρμογής των επιμέρους μεθόδων που αξιοποιήθηκαν για την παραγωγή των 

εμπειρικών δεδομένων της μελέτης, δηλαδή της έρευνας με ερωτηματολόγιο και της κειμενικής 

ανάλυσης του παιδαγωγικού λόγου των προγραμμάτων σπουδών των Π.Τ. 

 

                                                
98 Ο Kaplan (1964: 18) γράφει χαρακτηριστικά «Με τη μεθοδολογία εννοώ τη μελέτη- την περιγραφή, την εξήγηση και την 
τεκμηρίωση- των μεθόδων, και όχι τις ίδιες τις μεθόδους». Και σε άλλο σημείο (ό.π.: 24) «[Η] μεθοδολογία παρέχει μια 
ανακατασκευαστική λογική, η οποία μπορεί να είναι αρκετά ανεξάρτητη από τη λογική χρήσης των μεθόδων. […] Η 
Αισθητική δεν παράγει τέχνη, αλλά μπορεί να απελευθερώσει και τον καλλιτέχνη και το κοινό από περιορισμούς στην πορεία 
της δημιουργίας και της κατανόησης / εκτίμησης του αποτελέσματος. Πιστεύω ότι η πιο σημαντική συμβολή που μπορεί να 
έχει η μεθοδολογία στην επιστήμη είναι, με τα λόγια του Peirce, να βοηθήσει στην απεμπλοκή της οδού της έρευνας».   
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8. Το Εμπειρικό Πεδίο της έρευνας  
 

8.1. Το ερευνητικό αντικείμενο της μελέτης   
 
 

Αντικείμενο της έρευνας αποτελεί η σύγχρονη φυσιογνωμία των ελληνικών Παιδαγωγικών 

Τμημάτων (Π.Τ.) και ο τρόπος που διαμορφώνεται υπό το πρίσμα των μεγάλων ανακατατάξεων στις 

υπερεθνικές και ειδικότερα στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση. Το πρόβλημα 

(Dowling & Brown, 2010), γύρω από το οποίο οργανώνεται ολόκληρη η ερευνητική μεθοδολογία είναι, 

το αν και με ποιους τρόπους επαναπροσδιορίζονται οι επιστημονικές και επαγγελματικές ταυτότητες των 

ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον της 

σύγχρονης, ευρωπαϊκά προσανατολισμένης, Ελλάδας.  

Ο σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη, η αναλυτική παρουσίαση και η ερμηνεία των αλλαγών 

που συμβαίνουν στη φυσιογνωμία των Π.Τ., καθώς και η διερεύνηση των τρόπων με τους οποίους τα 

Π.Τ. ανταποκρίνονται στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ανώτατη εκπαίδευση, όπως αυτές 

διαμορφώνονται και προωθούνται σήμερα από την Ε.Ε. και από τη διαδικασία της Μπολώνια. Η έρευνα 

εστιάζεται στα ζητήματα της επιλογής, της οργάνωσης και της συγκρότησης της γνώσης στα 

προγράμματα σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, διερευνάται αν, με ποιους τρόπους, σε 

ποιο βαθμό και με ποιες συνέπειες, τα εν λόγω ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα ανταποκρίνονται στο 

αίτημα των ευρωπαϊκών πολιτικών για προγράμματα σπουδών βασισμένα σε μαθησιακά αποτελέσματα 

και ικανότητες. Με άλλα λόγια μελετάται η διαδικασία αναπλαισίωσης (Bernestein, 1991) των αρχών του 

κυρίαρχου υπερεθνικού παιδαγωγικού λόγου από τα Π.Τ. στα προπτυχιακά προγράμματα των σπουδών 

τους.  

Ο προσανατολισμός της έρευνας αφενός στα Π.Τ. και αφετέρου στα προπτυχιακά προγραμμάτων 

σπουδών βασίστηκε σε πολύ συγκεκριμένα κριτήρια, τα οποία έχουν αναφερθεί σε διάφορα σημεία της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης, ωστόσο θεωρούμε χρήσιμο να συνοψίσουμε σε αυτό το σημείο. Η 

επιλογή της μελέτης των Π.Τ. ανάμεσα στο σύνολο των πανεπιστημιακών πεδίων σπουδών, ως ένα είδος 

μελέτης περίπτωσης των αλλαγών που προωθούνται στην ανώτατη εκπαίδευση, έγινε για δυο βασικούς 

λόγους, οι οποίοι συνδέονται πολύ στενά με τα χαρακτηριστικά του επαγγέλματος των δασκάλων και 

των νηπιαγωγών στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά και ευρύτερα, καθιστώντας τα εν λόγω 

προγράμματα σπουδών περισσότερο «ανοιχτά» σε εξω-πανεπιστημιακές παρεμβάσεις. Ο πρώτος λόγος 

αφορά στο γεγονός ότι παραδοσιακά το περιεχόμενο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών έχει αποτελέσει 

αντικείμενο ελέγχου από πλευράς του κράτους, αφού ως ο κύριος εργοδότης των αποφοίτων διατηρεί 

διαχρονικά, άλλοτε ισχυρότερο και άλλοτε πιο χαλαρά, τον έλεγχο της γνωστικής και της ιδεολογικής 
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βάσης των σπουδών (Σταμέλος, 2009). Σε αυτό το πλαίσιο το σύγχρονο διακύβευμα εστιάζεται στην 

ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων ως βάση οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. Οι εκπαιδευτικοί, 

όπως είδαμε στο δεύτερο μέρος της διατριβής, αναγνωρίζονται ως ενεργό τμήμα αυτής της διαδικασίας, 

όντας οι ίδιοι δέκτες και φορείς του κυρίαρχου λόγου των πολιτικών για γνώση, καινοτομία, ευελιξία, 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Η έλλειψη έρευνας από μια τέτοια οπτική για την  πορεία 

αλλαγής σε αυτό το πλαίσιο ήδη έχει εντοπιστεί στο Τρίτο Μέρος της διατριβής.  

Από την άλλη πλευρά τα κριτήρια επιλογής της μελέτης των προπτυχιακών προγραμμάτων 

σπουδών, όπως ήδη έχει αναφερθεί στην εισαγωγή, συνοψίζονται βασικά σε τρία. Το πρώτο προκύπτει 

από το γεγονός ότι συμμεριζόμαστε την αντίληψη, η οποία υποστηρίζεται από τη θεωρητική/ερευνητική 

παράδοση της κοινωνιολογίας της εκπαιδευτικής γνώσης ότι σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα σπουδών 

βρίσκεται στην «καρδιά» της φυσιογνωμίας ενός πανεπιστημιακού τμήματος (Υoung, 1971, Whitty, 

2007, Gewirtz & Cribb, 2009). Δεύτερον, το γεγονός ότι το προπτυχιακό επίπεδο σπουδών αποτελεί 

κοινό τρόπο για  όλους τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξάρτητα από την 

μετέπειτα πορεία σε άλλα εκπαιδευτικά ή επιμορφωτικά προγράμματα, και τρίτον το γεγονός ότι η 

επανασυγκρότηση των προγραμμάτων σπουδών αποτελεί ένα από τα βασικότερα διακυβεύματα των 

ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση σήμερα. Σημειώσουμε εδώ ότι, όπως προέκυψε από 

την σχετική ανασκόπηση (βλ. Τρίτο Μέρος), έλλειψη καταγράφεται και στην ερευνητική παραγωγή με 

αντικείμενο τα ελληνικά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.  

Σε αυτό το πλαίσιο, τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης έχουν διαμορφωθεί ως εξής:  

α) Ποιες είναι οι βασικές τάσεις αλλαγής και οι αποκρυσταλλώσεις που καταγράφονται σήμερα 

στις αρχές επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης και στα πρότυπα ταυτότητας που 

εφαρμόζονται σήμερα στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Π.Τ., ως μονάδες, αλλά και 

συνολικά;   

 

β) Πως οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με τις αρχές αναπλαισίωσης της γνώσης που προϋποθέτουν 

εκείνοι οι τύποι προγραμμάτων σπουδών, οι οποίοι οργανώνονται με κριτήρια την επίτευξη 

συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων και προτύπων ικανοτήτων για τους εκπαιδευτικούς; 

 

γ) Τί συνεπάγονται αυτές οι αλλαγές για τις ταυτότητες και το επάγγελμα των δασκάλων και των 

νηπιαγωγών στην Ελλάδα σήμερα;  

 

 Σημαντικό στοιχείο της λογικής με την οποία αναπτύχθηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο της 

παρούσας έρευνας είναι το γεγονός ότι τα κεντρικά ερευνητικά ερωτήματα  απαντώνται συνδυαστικά 

από το σύνολο των δεδομένων της μελέτης (Robson, 1993, Morgan, 1998, Bryman, 2001b, 2007). 
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Ωστόσο πρέπει να σημειώσουμε ότι για λόγους επιστημονικής αυστηρότητας και μεθοδολογικής 

συστηματικότητας καθένα από αυτά έχει διατυπωθεί αναλυτικότερα ανάλογα με τις επιμέρους μεθόδους 

της έρευνας, αλλά και με τις θεωρητικές πηγές στις οποίες παραπέμπουν. Τα σχετικά υπο-ερωτήματα, τα 

οποία έχουν θέση υποθέσεων εργασίας99, παρατίθενται στη συνέχεια στα αντίστοιχα κεφάλαια της 

μεθοδολογίας σχετικά με το ερωτηματολόγιο και την ανάλυση εγγράφων.    

  
 

8.2. Ο σχεδιασμός της έρευνας 
 
 

Ο σχεδιασμός της έρευνας βασίστηκε στη βιβλιογραφική επισκόπηση των επιμέρους διαστάσεων 

συγκρότησης του ερευνητικού πεδίου. Συνοψίζουμε τέσσερα στοιχεία, τα οποία θεωρούμε ότι έχουν 

καθορίσει το πλαίσιο και τεκμηριώνουν τις μεθοδολογικές επιλογές και την πρωτοτυπία της παρούσας 

μελέτης (Silverman, 2005). Το πρώτο στοιχείο που μεθοδολογικά χρειάζεται να αναδειχθεί αφορά τη 

συνύπαρξη πολλαπλών επιπέδων πολιτικής και εκπαιδευτικής πρακτικής, τα οποία αλληλεπιδρούν και 

νοηματοδοτούνται αμοιβαία συναρθρώνοντας ένα σύγχρονο δυναμικό πεδίο λόγου, δράσης και αλλαγής 

που διαμορφώνει, ωστόσο ξεπερνά τα όρια των εθνικών εκπαιδευτικών συστημάτων (Robertson & Dale, 

2008). Το δεύτερο στοιχείο αφορά το γεγονός ότι σε αυτό το πλαίσιο η έρευνα για την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών (Σταμέλος, 1999), - ένα κλασικό θέμα μελέτης των επιστημών της εκπαίδευσης- 

επανέρχεται ως επίκαιρο ζήτημα της ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής (Σταμέλος, 2009), καθώς 

ερωτήματα για τις αλλαγές και τις αποκρυσταλλώσεις του περιεχομένου της σε σχέση και με το 

διακύβευματων υπερεθνικών πολιτικών για την εκπαίδευση δεν έχουν απαντηθεί επαρκώς από τη 

σύγχρονη ερευνητική παραγωγή.  

Το τρίτο στοιχείο που λάβαμε υπόψη στο σχεδιασμό της έρευνας αφορά στον τρόπο που 

εμφανίζεται στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα το μεγάλο ενδιαφέρον που καταγράφεται στο 

πεδίο παραγωγής και διάχυσης των υπερεθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών για αλλαγή στις αρχές 

ρύθμισης της εκπαιδευτικής γνώσης και στροφή από προγράμματα σπουδών βασισμένα στο περιεχόμενο 

κατοχυρωμένων ακαδημαϊκών γνωστικών αντικειμένων σε προγράμματα σπουδών οργανωμένα με 

αναφορά στην επίτευξη συγκεκριμένων, προαποφασισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων και 

ικανοτήτων. Συγκεκριμένα, κρίσιμο από άποψη μεθοδολογίας στο ελληνικό πλαίσιο είναι το γεγονός ότι 

η παραπάνω μετατόπιση σε ό,τι αφορά στις αρχές αναπλαισίωσης της εκπαιδευτικής γνώσης δεν έχει 

καταγραφεί ως θέμα με ειδική βαρύτητα στο δημόσιο διάλογο για την ανώτατη εκπαίδευση, όπως έχει 

                                                
99 Το βασικό χαρακτηριστικό που καθιστά τα υπο-ερωτήματα της μελέτης θέσει υποθέσεις εργασίας είναι ότι έχουν 
διατυπωθεί με αναφορά στο θεωρητικό και εννοιλογικό πλαίσιο της μελέτης.  
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συμβεί π.χ. για την αξιολόγηση, την περίοδο διεξαγωγής της έρευνας.100 Το γεγονός αυτό κατέστησε το 

θέμα  «δυσδιάκριτο» όσον αφορά την καταγραφή του, αφού αφενός θεσμικά δεν έχει γενικευμένα 

προωθηθεί από προγράμματα, τμήματα, φορείς και λοιπά συλλογικά όργανα (CHEPS, 2007a), και 

αφετέρου οι εμπλεκόμενοι δρώντες (για παράδειγμα τα μέλη ΔΕΠ) δεν είναι ιδιαιτέρως εξοικειωμένοι με 

την ιδέα, το περιεχόμενο των εννοιών και τις πρακτικές εφαρμογής των μαθησιακών αποτελεσμάτων και 

των ικανοτήτων.  

Το τελευταίο αυτό στοιχείο, δηλαδή η διάκριση μεταξύ των συλλογικών και ατομικών 

υποκειμένων δράσης και παραγωγής (παιδαγωγικού) λόγου, δηλαδή αναπλαισίωσης της γνώσης, 

αποτελεί μια ακόμα σημαντική παράμετρο για την ανάπτυξη του παρόντος σχεδίου έρευνας. Το τέταρτο, 

λοιπόν, στοιχείο που λάβαμε υπόψη στον σχεδιασμό αφορά σε δύο απολύτως αλληλεξαρτώμενα ωστόσο 

διακριτά επίπεδα δράσης στο θεσμικό και παιδαγωγικό πλαίσιο λειτουργίας των τμημάτων και των 

προγραμμάτων σπουδών, τα οποία μεθοδολογικά χρειάζεται να αναδείξουμε. Θεωρητικά τα επίπεδα της 

συλλογικής και ατομικής δράσης φαίνεται να παραπέμπουν στη διάκριση που κάνουν οι Morgan, 

Tsatsaroni και Lerman (2002) στο Παιδαγωγικό Πεδίο Αναπλαισίωσης [Pedagogic Recontextualising 

Field- PRF] (Bernstein, 2000) σε επίσημο και ανεπίσημο.  

 Το πρώτο περιγράφει τα κριτήρια επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης που υιοθετεί 

ένας εκπαιδευτικός θεσμός ως το θεμιτό παιδαγωγικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της παιδαγωγικής δράσης 

των υποκειμένων και την ανάπτυξη της εκπαιδευτικής του λειτουργίας. Κατά μια έννοια μιλάμε για το 

πρώτο επίπεδο της αναπλαισίωσης της γνώσης. Ακολουθούν και άλλα επίπεδα αναπλαισίωσης τα οποία 

ρυθμίζονται κυρίως από την εξατομικευμένη δράση των υποκειμένων που εμπλέκονται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, και κυρίως των εκπαιδευτικών, οι οποίοι ακόμα και στις πιο προοδευτικές 

μορφές παιδαγωγικής (Bernstein, 1991) είναι αυτοί που καταρχήν γνωρίζουν τα θεμιτά κριτήρια μέσα 

από τα οποία αναπαράγεται η σχέση της εξουσίας και της γνώσης. Η Parker (2008: 143) αναπτύσσει 

αυτή τη θέση εξειδικεύοντάς την στο ρόλο των διδασκόντων σε πανεπιστημιακά τμήματα εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα γράφει: «Οι διδάσκοντες είναι κρίσιμοι φορείς δράσης για την κατασκευή 

του ‘τι και πώς’ του παιδαγωγικού λόγου της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Καλούνται να 

αναπλαισιώσουν τη γνώση για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι και μαθαίνουν να διδάσκουν σε ένα 

συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον,101 σε μια κοινωνία υπό μετασχηματισμό, στην οποία ο ρυθμιστικός 

λόγος του κράτους είναι στενά συνδεδεμένος με τη συγκρότηση νέων προγραμμάτων σπουδών». O 

Bernstein (2001b), επιπλέον, περιγράφοντας τον καταμερισμό της εργασίας στο πεδίο του συμβολικού 
                                                
100 Όπως είδαμε στο Τρίτο Μέρος της διατριβής, η ιδέα των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων, με αυτούς τους 
όρους, έχει αρχίσει να διαχέεται ευρέως στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα κυρίως μέσα από τη διαδικασία 
συγκρότησης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων.  
101 Σύμφωνα με τον Βernstein (1990) πρόκειται για μια δεύτερη αναπλαισίωση, η οποία στην περίπτωση της σχολικής 
εκπαίδευσης επηρεάζεται από τις τοπικές συνθήκες της αλληλεπίδρασης με τους γονείς, με τους μαθητές και την κοινότητα. 
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ελέγχου, αναγνωρίζει στους πανεπιστημιακούς καθηγητές κομβικό ρόλο στην εξέλιξη και στην αλλαγή 

εντός του συμβολικού πεδίου, καθώς τούς εντάσσει στην κατηγορία «διαμορφωτές», δηλαδή στους 

δημιουργούς και τους σχεδιαστές συμβολικών τύπων/μορφών. Με άλλα λόγια η θέση τους στο πεδίο της 

παραγωγής και της αναπαραγωγής της γνώσης τούς καθιστά κρίσιμα υποκείμενα δράσης.      

Στο μεθοδολογικό επίπεδο της παρούσας έρευνας, η συλλογική θεσμική δράση και ο λόγος, όπως 

καταγράφεται στα επίσημα έγγραφα, με κυριότερα τους Οδηγούς Σπουδών των τμημάτων, εύκολα 

μπορεί να προσδιοριστεί ως το επίσημο πεδίο της παιδαγωγικής αναπλαισίωσης. Πρόκειται για τον 

κυρίαρχο προγραμματικό λόγο των τμημάτων, αποτέλεσμα των σχέσεων της εξουσίας και της γνώσης 

που επικρατούν σε δεδομένες χρονικές στιγμές και οι οποίες νομιμοποιούνται μέσα από τα αρμόδια 

θεσμικά όργανα, με κυριότερο τη Γ.Σ. Από την άλλη πλευρά, οι ειδικές συνθήκες «αυτονομίας» μέσα 

στις οποίες οι διδάσκοντες στην ανώτατη εκπαίδευση οφείλουν να λειτουργούν όσον αφορά την 

παραγωγή και την αναπλαισίωση/μετάδοση της γνώσης, -ο διττός θεσμικός ρόλος της έρευνας και της 

διδασκαλίας- καθιστά τον λόγο και τη δράση καθενός από τους πανεπιστημιακούς καθηγητές εξαιρετικά 

σημαντικά στοιχεία για την ανάλυση και την κατανόηση των αλλαγών και των αποκρυσταλλώσεων στις 

αρχές επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών 

(Barnett, 2005, Parker, 2008).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω χαρακτηριστικά του πεδίου αναπλαισίωσης των 

πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών και τις σύγχρονες τάσεις στο πεδίο ανάλυσης των πολιτικών 

για την εκπαίδευση (Rizvi & Lingard, 2010), αναπτύξαμε ένα ερευνητικό σχέδιο, στο οποίο αξιοποιούμε 

με συμπληρωματικό τρόπο δυο βασικές μεθόδους παραγωγής δεδομένων των κοινωνικών επιστημών και 

των επιστημών της εκπαίδευσης προκειμένου να δημιουργήσουμε μια αποτελεσματική και αξιόπιστη 

μεθοδολογία για τη διερεύνηση των αλλαγών στα Π.Π.Σ. των Π.Τ. Όπως θα αναπτύξουμε λεπτομερώς 

στη συνέχεια, πρόκειται για ανάλυση (παιδαγωγικού) λόγου με αντικείμενο τις αλλαγές και τις 

αποκρυσταλλώσεις των προγραμμάτων σπουδών, και τοποθετείται σε δυο επίπεδα. Αναλύεται αφενός ο 

λόγος των μελών ΔΕΠ για το θέμα, όπως προέκυψε μέσα από ερωτηματολόγια και αφετέρου οι ίδιες οι 

αρχές του παιδαγωγικού λόγου όπως αποτυπώνεται στα σχετικά έγγραφα των τμημάτων.   

Ολοκληρώνοντας την παρούσα ενότητα, πρέπει να τονίσουμε ότι η κρισιμότερη ίσως παράμετρος 

για το σχεδιασμό της παρούσας έρευνας και για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας είναι τα πολλαπλά 

επίπεδα ανάλυσης και η διαχείρισή τους. Συνοψίζοντάς τα, θα λέγαμε ότι πρώτον αυτά αναφέρονται στον 

πολιτικό χώρο [space], π.χ. ευρωπαϊκό, εθνικό, ιδρυματικό πλαίσιο. Δεύτερον, σχετίζονται άμεσα με τα 

πεδία της δράσης, π.χ. το πολιτικό, το εκπαιδευτικό, το επαγγελματικό πεδίο. Τέλος, αφορούν τον 

ιστορικό χρόνο των αλλαγών και των μετασχηματισμών, καθώς και τους σταθμούς εξέλιξης των 

προγραμμάτων σπουδών για την αρχική εκπαίδευση των ελλήνων εκπαιδευτικών.  
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Το πλαίσιο ανάλυσης και ερμηνείας της παρούσας μελέτης τοποθετείται ακριβώς στο πλέγμα των 

σχέσεων-συσχετισμών των παραπάνω επιπέδων και ειδικότερα στη μελέτη της πολλαπλής 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των υπερεθνικών ευρωπαϊκών πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης με τους 

εθνικούς και τοπικούς φορείς διαμόρφωσης και εφαρμογής της πολιτικής για την ανώτατη εκπαίδευση 

στο ελληνικό πλαίσιο. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στη θέση ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές αλλάζουν - στην 

πραγματικότητα διαμορφώνονται - ανάλογα με το πώς προσλαμβάνονται και νοηματοδοτούνται από τα 

κράτη μέλη ή/και τους τοπικούς φορείς δράσης (Huisman & Van Der Wende, 2004, Tomusk, 2004). 

Αντίθετα, η γραμμική ανάλυση με όρους επιρροής από το μάκρο στο μίκρο επίπεδο ή με όρους απλής 

προσαρμογής του μίκρο στο μάκρο επίπεδο των πολιτικών φαίνεται εξαιρετικά στατική και αφαιρετική 

μεθοδολογική συνθήκη για να περιγραφεί και να ερμηνευτεί η πολυπλοκότητα και η ρευστότητα που 

διακρίνει τη σχέση της εξουσίας και της γνώσης στο σύγχρονο πλαίσιο παραγωγής, διάχυσης και 

υλοποίησης των εκπαιδευτικών πολιτικών.  

Με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση του δαιδαλώδους ερευνητικού πεδίου και την ανάδειξη της 

δυναμικής του συνόλου των διαστάσεών του, ακολουθήσαμε δυο βασικές μεθοδολογικές στρατηγικές. Η 

πρώτη, αξιοποιώντας τη σχετική ανασκόπηση, εστιάζεται στην επιλογή αντιπροσωπευτικών 

παραδειγμάτων εκπαιδευτικής πολιτικής και πρακτικής για καθένα από τα επίπεδα ανάλυσης. Οι Ball και 

Peters (2001: 14) επισημαίνουν ακριβώς τη μεθοδολογική σημασία της μελέτης ατομικών περιπτώσεων 

ιδιαίτερα στη σύγχρονη πολιτική ανάλυση μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων εννοιολογικών και 

μεθοδολογικών προοπτικών. Υπό αυτό το πρίσμα, τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Π.Τ. 

μπορούν να θεωρηθούν παράδειγμα μελέτης του θέματος στο μικρο-επίπεδο του πανεπιστημίου. 

Αντίστοιχα, στο μέσο επίπεδο των κρατικών πολιτικών και της σχέσης τους με τοπικούς φορείς δράσης, 

το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ, για την αναμόρφωση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων λειτουργεί 

μεθοδολογικά ως παράδειγμα για τη μελέτη των αλλαγών που προώθησαν τα συμμετέχοντα παιδαγωγικά 

τμήματα στα προπτυχιακά προγράμματά σπουδών τους. Τέλος, κομβική εννοιολογική και μεθοδολογική 

επιλογή της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάδειξη του Tuning Project ως το παράδειγμα για την 

ανάλυση και την κατανόηση των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών για τα πανεπιστημιακά 

προγράμματα σπουδών αλλά και για τις σχέσεις που διαμορφώνουν αυτές οι πολιτικές με το περιβάλλον 

της ελληνικής ανώτατης εκπαίδευσης (Σαρακινιώτη & Καβασακαλής, 2007).  

Η δεύτερη μεθοδολογική στρατηγική, η οποία σχετίζεται λειτουργικά με την πρώτη, φέρει 

χαρακτηριστικά μιας συγκριτικής πολυεπίπεδης ανάλυσης (Denk, 2010). Όσον αφορά στην ανάλυση 

εγγράφων, η σύγκριση προκύπτει μέσα από τη συστηματική μελέτη των σημερινών (του Ακ. έτους 2008-

2009) προγραμμάτων σπουδών όλων των Π.Τ. σε σχέση με τα αντίστοιχα της δεκαετίας του ’90. Από την 

άλλη πλευρά, η λογική στη χρήση του ερωτηματολογίου δημιουργεί επίσης, από μια άλλη σκοπιά, 
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συνθήκες σύγκρισης, διερευνώντας τις νοηματοδοτήσεις των ελλήνων πανεπιστημιακών καθηγητών σε 

σχέση με τον κυρίαρχο ευρωπαϊκό παιδαγωγικό λόγο των ικανοτήτων.  

 Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα κριτήρια με τα οποία επιλέχθηκαν οι μέθοδοι 

έρευνας και ο τρόπος με τον οποίο έγινε αντιληπτός και υλοποιήθηκε ο συνδυασμός τους στη διεξαγωγή 

της παρούσας μελέτης. 

 

8.3. Η επιλογή και ο συνδυασμός των μεθόδων της έρευνας  
 
 

Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας δείχνει ότι η μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών 

διακρίνεται από την αύξηση στη συνδυαστική χρήση μεθόδων και στρατηγικών έρευνας (Greene et al., 

1989, Morgan, 1998, Sandelowski, 2000, Sale et al., 2002, Sale & Brazil 2004, Onwuegbuzie & Leech, 

2005, Brannen, 2005, Moran et al., 2006, Fielding, 2010). Ανάμεσα στα θέματα που απασχολούν τις 

αναλύσεις για τις μεθόδους έρευνας και το ενδιαφέρον της ανάμειξή τους, τρία φαίνεται να κυριαρχούν.  

Το πρώτο εστιάζεται στο πλαίσιο μέσα από το οποίο η πρακτική της ανάμειξης των μεθόδων εισήχθη 

στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών και ισχυροποιήθηκε. Η βιβλιογραφία συνδέει σημαντικά την αυξητική 

αυτή τάση με τις πιέσεις που ασκούνται στους ερευνητές για έρευνα προσανατολισμένη/προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες και στις απαιτήσεις του πεδίου των πολιτικών (Fielding, 2010, Brannen, 2005). Είναι ενδεικτική η 

άποψη ότι: «Υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανία στη Βρετανία, στην Αμερική και αυξανόμενα στην Ευρώπη, 

η οποία αφιερώνεται στην αξιολόγηση των πολιτικών και χρησιμοποιεί ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους» 

(Ritchie & Lewis, 2003, όπως αναφέρεται στο Brannen, 2005: 174). 

Το δεύτερο ζήτημα αφορά στα στοιχεία που διαφοροποιούν τις ποιοτικές από τις ποσοτικές 

προσεγγίσεις. Ο Bryman (2001a) στο βιβλίο με τίτλο «Ποσότητα και ποιότητα στην κοινωνική έρευνα» 

συζητά αναλυτικά τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στην ποσοτική και την ποιοτική έρευνα 

θέτοντας ερωτήματα για τις επιστημολογικές ή τις μεθοδολογικές αναφορές και προεκτάσεις τους. 

Ειδικότερα, αξιοποιώντας τη σχετική βιβλιογραφία αναδεικνύει τις βασικές διαφορές ανάμεσα στις 

ποσοτικές και τις ποιοτικές παραδόσεις έρευνας. Εντοπίζει οχτώ επιμέρους σημεία διαφοροποίησης, τα 

οποία αφορούν όλα τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας (Bryman, 2001a). Σύμφωνα με την 

ανασκόπησή του, το πρώτο στοιχείο διαφοροποίησης είναι ότι οι ποιοτικές προσεγγίσεις έχουν 

αντιμετωπιστεί κατά καιρούς περισσότερο ως έρευνες αναγνώρισης του πεδίου και προετοιμασίας για 

την διεξαγωγή ποσοτικών μετρήσεων, οι οποίες λόγω του εύρους των δεδομένων που παράγουν 

αντιμετωπίζονται ως κύριες έρευνες. Το δεύτερο και το τρίτο στοιχείο διαφοράς που εντοπίζεται αφορά 

αφενός τις σχέσεις που αναπτύσσει ο ερευνητής με το πεδίο και τα υποκείμενα της έρευνας σε κάθε 

περίπτωση και αφετέρου τη θέση του σε σχέση με αυτό. Υποστηρίζεται ότι σε μια ποιοτική έρευνα οι 

σχέσεις αυτές είναι εξ ορισμού στενότερες και ο ερευνητής γίνεται μέλος του πεδίου, σε αντίθεση με τις 
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ποσοτικές έρευνες που οι ερευνητές φτάνουν μέχρι την πλήρη αποστασιοποίηση σε σχέση με το 

αντικείμενο της μελέτης τους. Το τέταρτο σημείο διαφοροποίησης αφορά τη διαχείριση της σχέσης 

μεταξύ της θεωρίας και του εμπειρικού πεδίου από κάθε ερευνητική παράδοση. Υποστηρίζεται ότι οι 

ποσοτικές μελέτες εξαρτώνται πλήρως από τις θεωρητικές τους παραδοχές, ενώ αντίθετα οι ποιοτικές 

μελέτες δίνουν προτεραιότητα και εστιάζονται στο εμπειρικό πεδίο, «ανακαλύπτοντας» στην πορεία τη 

θεωρία [grounded theory] (Bryman, 2001a).  

Το πέμπτο στοιχείο διαφοροποίησης που έχει αποδοθεί στις ποσοτικές και τις ποιοτικές 

ερευνητικές παραδόσεις αφορά τις ερευνητικές στρατηγικές που υιοθετούνται σε κάθε περίπτωση. Οι 

πρώτες, λόγω μεθόδων που χρησιμοποιούν (ερωτηματολόγιο, πείραμα), παρουσιάζουν μια πιο δομημένη 

και κλειστή προσέγγιση του κοινωνικού πεδίου, αντίθετα οι ποιοτικές προσεγγίσεις, ειδικά οι 

εθνογραφικές, αναφέρεται μέσα από παραδείγματα ερευνών ότι τείνουν να είναι πιο ανοιχτές στα 

ερεθίσματα του εμπειρικού πεδίου. Ο σκοπός των ευρημάτων είναι το επόμενο ζήτημα για το οποίο η 

σχετική βιβλιογραφία τοποθετείται έναντι των ποσοτικών και των ποιοτικών ερευνητικών προσεγγίσεων. 

Το ζήτημα της γενίκευσης των αποτελεσμάτων τίθεται στο επίκεντρο του θέματος αυτού. Η τάση όπως 

αναφέρεται είναι τα αποτελέσματα των ποσοτικών μεθόδων ευκολότερα να μπορούν να θεωρούνται 

γενικεύσιμα, ένα στοιχείο που ο Bryman (2001a) αμφισβητεί αφενός θέτοντας τα προβλήματα που 

παρουσιάζουν συχνά οι δειγματοληψίες, και αφετέρου τονίζοντας ότι στις ποιοτικές μεθόδους 

εφαρμόζονται από τους ερευνητές στρατηγικές προκειμένου να ενισχύσουν την γενικευσιμότητα των 

ευρημάτων τους (βλ. και Δημητρακοπούλου, 1999).  

Μια άλλη παράμετρος διαφοροποίησης των ποσοτικών από τις ποιοτικές μεθόδους αφορά την 

προοπτική μέσα από την οποία οι δυο ερευνητικές παραδόσεις αντιλαμβάνονται και προσλαμβάνουν την 

κοινωνική πραγματικότητα. Σε αυτό το σημείο η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας τοποθετεί τις 

ποιοτικές προσεγγίσεις σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με τις ποσοτικές όσον αφορά την αναλυτική 

τους δυνατότητα να διερευνούν τις συνέπειες και το ρόλο των αλλαγών της κοινωνικής ζωής, τις 

συνδέσεις μεταξύ των γεγονότων και των ποικίλων δραστηριοτήτων, καθώς και τις ερμηνείες των 

ατόμων για τις σχέσεις και της αλλαγές αυτές. Αντίθετα, οι ποσοτικές μέθοδοι, δεδομένων και των 

θετικιστικών καταβολών τους (Bryman, 2001a), εμφανίζονται περισσότερο στατικές στον τρόπο 

προσέγγισης του ερευνητικού πεδίου. Όπως αναφέρεται, ο εκ των προτέρων προσδιορισμός των 

εξαρτημένων και των ανεξάρτητων μεταβλητών στις ποσοτικές έρευνες δημιουργεί πιο ντετερμινιστικές 

συνθήκες μελέτης του κοινωνικού πεδίου, οι οποίες προσομοιάζουν με αυτούς των φυσικών επιστημών.    

Το τελευταίο στοιχείο διαφοροποίησης που εντοπίζεται στην ανασκόπηση του Bryman (2001a) 

αφορά στη «φύση των δεδομένων» που παράγονται από ποσοτικές και ποιοτικές ερευνητικές 

προσεγγίσεις, αντίστοιχα. Η τάση είναι τα ποσοτικά δεδομένα να παρουσιάζονται ως δυνατά, ισχυρά, 

αξιόπιστα και ακριβή αφού έχουν παραχθεί μέσα από μια συστηματική - τυποποιημένη θα λέγαμε εμείς-  



 
182 

διαδικασία η οποία επιτρέπει και σε άλλους ερευνητές να την επαναλάβουν. Σημειώνεται μάλιστα ότι τα 

στοιχεία αυτά καθιστούν τις ποσοτικές μεθοδολογίες περισσότερο συμβατές με τις ανάγκες όσων 

διαμορφώνουν πολιτικές, κερδίζοντας την υποστήριξή τους (βλ. και Κεφάλαιο 1). 

Επιστρέφοντας στα θέματα που κυριαρχούν στη βιβλιογραφία για την υλοποίηση σύνθετων 

μεθοδολογιών, το τρίτο σημείο που εντοπίζουμε αφορά στο είδος της σχέσης που διαμορφώνεται μεταξύ 

των ποιοτικών και των ποσοτικών μεθόδων και τα σημεία στα οποία οι δυο παραδόσεις «επικοινωνούν» 

στο σύγχρονο ερευνητικό πεδίο των κοινωνικών επιστημών. Η αλληλεπίδραση αυτή με τον ένα ή τον 

άλλο τρόπο εκτείνεται σε όλες τις φάσεις μια έρευνας από το σχεδιασμό και την υλοποίηση μέχρι και τα 

ίδια τα αποτελέσματα102. Αναφορικά με το σχεδιασμό ο Bryman (2001b) διακρίνει δυο κριτήρια με τα 

οποία μπορεί να προσδιοριστεί σε κάθε περίπτωση το πλαίσιο στο οποίο συνδυάζονται ποιοτικές και 

ποσοτικές μέθοδοι στην κοινωνική έρευνα. Το πρώτο αφορά στη σπουδαιότητα που αποδίδεται σε κάθε 

περίπτωση στην ποσοτική ή στην ποιοτική προσέγγιση και το δεύτερο αφορά στη διαχείριση του χρόνου 

και τη διαδοχή στην ανάπτυξη των μεθόδων έρευνας.  

Ειδικότερα, αξιοποιώντας ως παραδείγματα πλήθος ερευνών, περιγράφει τις προσεγγίσεις που 

κυριαρχούν στην ανάμειξη ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών (Bryman, 2001a)103. Ξεκινά από την 

περίπτωση που η χρήση δυο μεθόδων υπηρετεί την ανάγκη της τριγωνοποίησης, δηλαδή του ελέγχου της 

αξιοπιστίας των δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο οι ποσοτικές και οι ποιοτικές μέθοδοι μπορούν να γίνουν 

αντιληπτές ως διαφορετικοί τρόποι για τη διερεύνηση των ίδιων προβλημάτων. Η δεύτερη μορφή 

αλληλεξάρτησης είναι αυτή της διευκόλυνσης της μιας μεθόδου από την άλλη. Για παράδειγμα, η 

ποιοτική έρευνα μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή δεδομένων για τη συγκρότηση υποθέσεων εργασίας, 

για τη δημιουργία κλιμάκων μέτρησης ή για την ανάδειξη σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών της 

ποσοτικής προσέγγισης. 

 Στη συνέχεια ο Bryman (2001a) συζητά τις περιπτώσεις που ο συνδυασμός συμβάλλει στην 

παραγωγή μιας γενικής εικόνας. Μάλιστα, όπως αναλύει σε άλλο σημείο, η ποιοτική έρευνα αναπαριστά 

την κοινωνική ζωή ως διαδικασία, ενώ οι ποσοτικές δίνουν έμφαση στη δομή του εμπειρικού πεδίου.104 

                                                
102 Όσον αφορά τον τρόπο που αξιοποιούνται οι ποσοτικές και οι ποιοτικές μέθοδοι στην πλειονότητα των ερευνών που 
παρουσιάζει, ένα ζήτημα που εντοπίζει κριτικά ο Bryman (2001a) είναι η τάση μετατόπισης του κέντρου βάρους των μελετών 
κατά την πορεία ανάπτυξής τους σε μια από τις δυο μεθόδους. Χαρακτηριστικά γράφει (ό.π.: 153): «Πράγματι είναι 
ασυνήθιστο το γεγονός να βρεθούν περιπτώσεις μελετών στις οποίες η ποσοτική και η ποιοτική έρευνα να έχουν ισοδύναμο 
ρόλο». Τονίζει ότι δεν μπορούμε να αγνοούμε ότι μια τέτοιους είδους μετατόπιση έχει συνέπειες για το τελικό ερευνητικό 
αποτέλεσμα κάθε μελέτης. 
103 Από την ανασκόπηση που κάνει ο Bryman (2001a) προκύπτει ότι oι ποιοτικές μέθοδοι που κυρίως εφαρμόζονται είναι η 
εθνογραφική μελέτη μέσα από παρατήρηση και οι δομημένες ή αδόμητες συνεντεύξεις. Όσο αφορά τις ποσοτικές κυρίως 
μιλάμε για έρευνες με ερωτηματολόγια.   
104 Είναι χαρακτηριστική η άποψη που διατυπώνει ο Bryman στο παρακάτω παράθεμα (2001a: 142): «Οι ποσοτικές μέθοδοι 
αναδεικνύουν κανονικότητες της κοινωνικής ζωής, ενώ τα ποιοτικά δεδομένα επιτρέπουν την ανάδειξη των διαδικασιών μέσα 
από τις οποίες συνδέονται οι επιμέρους μεταβλητές. Οι ποιοτικές μέθοδοι μπορεί να έχουν την δυνατότητα να αναδεικνύουν 
τα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά της κοινωνικής ζωής σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο η χρήση ερωτηματολογίων ή 
δομημένης παρατήρησης μπορεί να είναι περισσότερο αποτελεσματικοί τρόποι για τη δημιουργία συνδέσεων και για την 
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Επίσης, η ανάμειξη ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων στη βιβλιογραφία χρησιμοποιείται για την 

ανάλυση του μάκρο και μίκρο επιπέδου του εμπειρικού πεδίου. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ποσοτικές μέθοδοι 

χρησιμοποιούνται κυρίως στο μάκρο επίπεδο ερευνών μεγάλης κλίμακας και οι ποιοτικές φαίνεται να 

αναγνωρίζονται ως οι καταλληλότερες για συλλογή δεδομένων στο μικρο-επίπεδο, ενώ καταγράφονται 

και περιπτώσεις που η αξιοποίηση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων γίνεται για την υποστήριξη των 

μελετών που αναπτύσσονται μεθοδολογικά σε διαδοχικά και εξαρτώμενα μεταξύ τους ερευνητικά 

στάδια. Τέλος, ο Bryman (2001a) περιγράφει και μια κατηγορία ανάμειξης ποιοτικών και ποσοτικών 

μεθόδων με υβριδικά χαρακτηριστικά, δηλαδή που συνδυάζουν εσωτερικά στις μεθόδους που 

εφαρμόζουν στοιχεία και από τις δυο ερευνητικές παραδόσεις. Για παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση 

ερευνών που τα ποιοτικά δεδομένα και μάλιστα εθνογραφικού τύπου, έχουν κωδικοποιηθεί με τρόπους 

που επιτρέπουν την ανάλυση και την παρουσίασή τους ως ποσοτικών δεικτών, οι οποίοι όμως 

παραπέμπουν άμεσα σε κατηγορίες του εθνογραφικού πεδίου.     

Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν καταγραφεί τέσσερεις τύποι συσχέτισης ποσοτικών και 

ποιοτικών δεδομένων (Morgan, 1998, όπως παρατίθεται στο Bryman 2001b, και στο Brannen, 2005: 

176), καθώς δεν αρκεί η απλή παράθεσή τους για τη δημιουργία μιας ενότητας ερευνητικών 

αποτελεσμάτων (Brannen, 2005). Η σχέση συνεργασίας περιγράφει τις περιπτώσεις στις οποίες από 

διαφορετικές μεθόδους παράγονται ‘ίδια αποτελέσματα’. Η σχέση αποσαφήνισης αναφέρεται στον τρόπο 

που τα ποιοτικά δεδομένα εξηγούν ως ειδικά παραδείγματα τα ποσοτικά δεδομένα σε συγκεκριμένες 

περιπτώσεις [cases]. Τρίτον, η σχέση συμπληρωματικότητας περιγράφει την περίπτωση που διαφορετικού 

τύπου δεδομένα παράγουν κοινές θέσεις. Τέλος, υπάρχουν οι σχέσεις αντίφασης, όπου τα αποτελέσματα 

των ποιοτικών και των ποσοτικών μεθόδων αποκλίνουν.            

 Με δεδομένες τις απαιτήσεις του αντικειμένου της παρούσας έρευνας και λαμβάνοντας υπόψη τις 

δυνατότητες και τους περιορισμούς που έχουν οι συνδυαστικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις, η επιλογή 

μας, όπως ήδη έχει αναφερθεί, είναι τα δεδομένα να έχουν ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και να 

παραχθούν από έρευνα με ερωτηματολόγια και από κειμενική ανάλυση λόγου. Αντιμετωπίζουμε την 

ανάμειξη των μεθόδων έρευνας ως ένα μέσο για την υπέρβαση των σύγχρονων ερμηνευτικών ορίων των 

συμβατικών ποιοτικών και ποσοτικών προσεγγίσεων (Botha, 2010). Η προσέγγιση του σύγχρονου 

πλαισίου των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών, μέσα από την αξιοποίηση της ερευνητικής 

παράδοσης στο ελληνικό πλαίσιο μελέτης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (Στεμέλος, 1999), μπορεί 

να θεωρηθεί μέρος μιας διαδικασίας προς «αυτόχθονες μεθοδολογίες» (Botha, 2010). Με τους όρους του 

Bernstein η διαδικασία αυτή αναγνωρίζεται ως μια αναπλαισίωση θεωριών και μεθοδολογιών (Σολομών, 

1991). Ο Botha (2010: 313) την περιγράφει λεπτομερέστερα, γράφοντας: «[Α]υτή η στρατηγική 
                                                                                                                                                                     
αποκάλυψη μοτίβων [δομής και δράσης],  τα οποία θα απαιτούσαν πάρα πολύ χρόνο για να παραχθούν μόνο μέσα από 
εθνογραφικές μεθόδους». 
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ανάμειξης μεθόδων οριοθετείται από τις πολιτισμικό-ιστορικές αρχές της θεωρίας για διεύρυνση της 

γνώσης, έτσι η ανάπτυξη των πρακτικών, φιλοσοφικών και προσανατολισμένων στο τοπικό περιβάλλον 

μεθόδων έρευνας καθοδηγείται από ερευνητικές δραστηριότητες αναζήτησης της αλλαγής, οι οποίες 

παράγονται μέσα από τις αντιφατικές διαστάσεις των δυτικών και των αυτόχθονων ερευνητικών 

προτύπων» (βλ. σχετικά και Ball et al., 2007).       

  Η σκέψη μας εκκινεί από το γεγονός ότι η παραγωγή δεδομένων για την κατανόηση του 

περιεχομένου της αρχικής εκπαίδευσης των ελλήνων εκπαιδευτικών έχει βασιστεί σημαντικά στη 

συστηματική περιγραφή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων (μαθήματα, πρακτικές 

ασκήσεις κτλ), όπως αποτυπώνονται στους Οδηγούς Σπουδών των τμημάτων (Σταμέλος, 1999, 2003, 

Οικονομίδης, 2006α, Αντωνίου, 2009). Τα υλικά αυτού του τύπου, έχουν αναγνωριστεί στο ελληνικό 

πλαίσιο ως μια σημαντική πηγή για την παραγωγή δεδομένων με σκοπό την καταγραφή και την 

κατανόηση των αρχών συγκρότησης των πεδίων της αρχικής εκπαίδευσης αλλά και της επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών (Tsatsaroni & Sarakinioti, 2008). Το στοιχείο αυτό καθοδήγησε την επιλογή μας για 

ανάλυση των Οδηγών Σπουδών (2008-2009) ώστε να επικαιροποιηθούν τα δεδομένα για ολόκληρο το 

φάσμα των Π.Τ. Μάλιστα, η ανάγκη ανάδειξης των αλλαγών κατέστησε αναγκαία την ανάλυση των 

αντίστοιχων οδηγών της δεκαετίας του ’90 με την ίδια μεθοδολογία ώστε να είναι δυνατή η 

αντιπαραβολή και η σύγκρισή τους από τμήμα σε τμήμα. Δεν θα επεκταθούμε περισσότερο σχετικά σε 

αυτό το σημείο. Η περιγραφή του πλαισίου διεξαγωγής της κειμενικής ανάλυσης λόγου γίνεται στο τρίτο 

κεφάλαιο του παρόντος Μέρους.    

Η ανατροφοδότηση της δυναμικής του πεδίου της ανάλυσης των προγραμμάτων και ο 

εκσυγχρονισμός του ενόψει και των απαιτήσεων που θέτει το σύγχρονο υπερεθνικό περιβάλλον των 

πολιτικών για την παραγωγή και τη μετάδοση της γνώσης στο πανεπιστήμιο (ειδικότερα βλ. στο Δεύτερο 

Μέρος της διατριβής) καθίστανται σήμερα αναγκαίες συνθήκες. Αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί 

μέσα από την ανάπτυξη μεθοδολογικών και θεωρητικών προσεγγίσεων (Parker, 2008,  Sarakinioti et al. 

2011), οι οποίες πρώτον, θα εξασφαλίζουν τη συνέχεια την «αυτόχθονα» ερευνητική παραγωγή, 

δεύτερον, θα ανοίγουν επίκαιρα θέματα, όπως οι αλλαγές και οι ανταποκρίσεις στα υπερεθνικά 

διακυβεύματα, τρίτον, θα αναπλαισιώνουν τις εξελίξεις στο διεθνές επίπεδο της ανάπτυξης και της 

ανάλυσης των προγραμμάτων σπουδών (Whitty, 2007, Edwards & Usher, 2008, Gewirtz & Cribb, 2009, 

Rizvi & Lingard, 2010) και τέλος θα μπορούν συμβάλλουν στη συνεχή ανατροφοδότηση του τομέα 

σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παιδαγωγικών πρακτικών για τους εκπαιδευτικούς με νέα 

στοιχεία (Parker, 2008, Gewirtz & Cribb, 2009).  

 Επιπλέον, το γεγονός ότι στο σύγχρονο περιβάλλον, η ερευνητική δράση λαμβάνει χώρα σε 

σημαντικά στα πλαίσια επιχειρησιακών ή απολογιστικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από 
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υπερεθνικούς πολιτικούς οργανισμούς [evidence based research],105 την καθιστά βασική τεχνολογία 

(Dean, 2006) για τη συγκρότηση ενός ισχυρού (παιδαγωγικού) λόγου για τη γνώση και το σχεδιασμό 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων στο εθνικό και ιδρυματικό επίπεδο (βλ. στο Δεύτερο 

Μέρος της διατριβής). Το στοιχείο αυτό θέτει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και  ανατροφοδοτεί με 

νέα δεδομένα τη συζήτηση για τη θέση της Μεθοδολογίας της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες και την 

εκπαίδευση (Rizvi, 2006). Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι μέσα από αυτού του είδους τις ερευνητικές 

δράσεις μεγάλης κλίμακας προωθούνται νέα πρότυπα γνώσης και παιδαγωγικής πρακτικής, 

μετασχηματίζοντας το εμπειρικό πεδίο της οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών παγκοσμίως, 

δημιουργεί και νέες απαιτήσεις στο αντίστοιχο ειδικό πεδίο έρευνας, όσον αφορά τις τεχνικές και τα 

εργαλεία παραγωγής δεδομένων. Το ερώτημα που τίθεται στη βιβλιογραφία για την εξέλιξη της 

εκπαιδευτικής πολιτικής στο σύγχρονο παγκόσμιο περιβάλλον (Ball, et al, 2007, Rizvi, 2006, Rizvi & 

Lingard, 2010) και το οποίο αντιμετωπίσαμε κατά το σχεδιασμό της παρούσας έρευνας, αφορά ακριβώς 

το τι θα συνιστούσε αξιόπιστη μέθοδο και εργαλείο για τη διερεύνηση της εξάπλωσης και των 

νοηματοδοτήσεων των νέων προτύπων οργάνωσης της εκπαιδευτικής γνώσης στα εθνικά και στα τοπικά 

πλαίσια δράσης, όπως για παράδειγμα στο ελληνικό πανεπιστήμιο.   

 Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα για την παρούσα έρευνα δόθηκε σταδιακά μέσα από τη θεωρία 

και τη συνεχή αλληλεπίδρασή της με τη μεθοδολογία και το ίδιο το εμπειρικό πεδίο (Brown & Dowling, 

1998, Ball et al, 2007, Dowling & Brown, 2010). Ο  Παιδαγωγικός Λόγος αποτέλεσε την έννοια κλειδί 

για την αντιμετώπιση του ζητήματος (Bernstein, 2000). Ενώ, το λειτουργικό ερώτημα που τέθηκε 

προκειμένου να επιλέξουμε ανάμεσα στις υπάρχουσες μεθόδους έρευνας ήταν ποια από αυτές, σε 

συνδυασμό με την συγκριτική ανάλυση των Οδηγών Σπουδών, θα μας επέτρεπε να μελετήσουμε έγκυρα 

και αξιόπιστα τις κυρίαρχες αρχές αναπλαισίωσης του παιδαγωγικού λόγου στα προπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών των Π.Τ. (δηλ. την ισχύ της ταξινόμησης, της περιχάραξης και τους 

προσανατολισμούς σε νοήματα, βλ. Πρώτο Μέρος), καθώς και τους μετασχηματισμούς τους σε σχέση με 

τα κυρίαρχα πρότυπα των ευρωπαϊκών πολιτικών. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, όπως ήδη έχει 

αναφερθεί, ήταν να επιλέξουμε αφενός να επεκτείνουμε τη ανάλυση εγγράφων σε άλλες κρίσιμες για το 

θέμα πηγές και αφετέρου να διεξαγάγουμε έρευνα με ερωτηματολόγιο με πληθυσμό στόχο τα μέλη ΔΕΠ 

των Π.Τ.   

                                                
105 Ενδεικτικά, τέτοια σημαντικά προγράμματα σε σχέση με το ειδικό θέμα της παρούσας μελέτης είναι το Tuning Project για 
την εναρμόνιση των εκπαιδευτικών δομών των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης (Ε.Ε.), η ευρωπαϊκή έρευνα του CHEPS 
(2007a) για την πορεία αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης, το πρόγραμμα TALIS 
(OΑΣΑ) που εξειδικεύεται στη συγκριτική μελέτη των συνθηκών εργασίας των εκπαιδευτικών και του περιβάλλοντος 
διδασκαλίας και μάθησης στα σχολεία (Βλ. σχετικά και European Union, 2010),  και τέλος, το πρόγραμμα AHELO (ΟΑΣΑ) 
σχετικά με την αξιολόγηση της επίτευξης συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων από τα πανεπιστήμια και τους φοιτητές 
παγκοσμίως.      
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Ειδικότερα, το δεύτερο επίπεδο της ανάλυσης εγγράφων έχει ως αντικείμενο τις προτάσεις 

αναμόρφωσης των 14 Π.Τ. που επωφελήθηκαν από τιςς δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, για την αναμόρφωση 

των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Μέτρο, 2.2). Τα κείμενα αυτά αποτελούν 

καταγραφές των αρχών του παιδαγωγικού λόγου και των ανταποκρίσεων των εν λόγω τμημάτων στους 

όρους και στις προϋποθέσεις που θέτει η Ε.Ε. στο ελληνικό κράτος προκειμένου να χρηματοδοτηθεί για 

να προωθήσει αλλαγές στην επικράτειά του. Η δεύτερη μέθοδος αφορά έρευνα με ερωτηματολόγιο και 

παρόλο που προέρχεται από απολύτως διαφορετική ερευνητική παράδοση σε σχέση με την ανάλυση  

εγγράφων, κρίθηκε ως η καταλληλότερη για να προκαλέσει την παραγωγή λόγου από τους καθηγητές 

των Π.Τ. σε σχέση με το διακύβευμα και τις πιέσεις που ασκούν οι ΕΕΠ στα πανεπιστημιακά ιδρύματα 

των κρατών μελών για προγράμματα σπουδών βασισμένα στην ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και 

μαθησιακών αποτελεσμάτων από τους φοιτητές. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η αποδοχή που 

απολαμβάνει το ερωτηματολόγιο ως μέθοδος έρευνας στο ευρύτερο πεδίο της παραγωγής και της 

υλοποίησης των εκπαιδευτικών πολιτικών λειτούργησε ως ένας επιπλέον παράγοντας υπέρ της επιλογής 

του. Στο ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε ειδικότερα στο επόμενο κεφάλαιο, αφού πρόκειται για στοιχείο με 

ειδική μεθοδολογική βαρύτητα για την εξέλιξη της έρευνας.      

 Η παρούσα ενότητα ολοκληρώνεται με την αδρομερή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο 

συνδυάσαμε τις παραπάνω ερευνητικές προσεγγίσεις στην πορεία ανάπτυξης της μελέτης. Mε τους όρους 

του Bryman (2001a), πρόκειται για μια μελέτη με υβριδικά χαρακτηριστικά, στην οποία η συνύπαρξη 

των διαφορετικών μεθόδων εξυπηρετεί τρεις συγκεκριμένους μεθοδολογικούς στόχους. Ο πρώτος στόχος 

αφορά τη σύνδεση του μάκρο-μέσο και μίκρο επιπέδου πολιτικής και εκπαιδευτικής δράσης. Πρόκειται 

ακριβώς για αυτό που αναφέρεται ως γεφύρωση των επιπέδων της ανάλυσης (Bryman, 2001a: 148). Ο 

δεύτερος στόχος αφορά την ανάδειξη των κρίσιμων διαστάσεων της δομής και της δράσης όπως 

εκδηλώνονται και επηρεάζουν τη διαδικασία επιλογής και μετάδοσης της εκπαιδευτικής γνώσης, αλλά 

και την πορεία μετασχηματισμού των προγραμμάτων σπουδών για την αρχική εκπαίδευση των ελλήνων 

εκπαιδευτικών.  

Τέλος, έτσι αξιοποιείται μεθοδολογικά η ιδέα ότι οι πολλαπλές πηγές παραγωγής δεδομένων 

μπορούν να συγκροτήσουν μια συνολική, ωστόσο δυναμική και πολύ-πρισματική θεώρηση του υπό 

μελέτη εμπειρικού πεδίου (Ιωσηφίδης, 2008), στοιχείο που  συνδέεται άμεσα με τον παραδοσιακότερο 

όρο της  τριγωνοποίησης (Robson, 1993). Σύμφωνα με τον ορισμό που δίνει ο Robson (1993: 404): «η 

χρήση δεδομένων από διαφορετικές πηγές, από διαφορετικές μεθόδους συλλογής δεδομένων και από 

διαφορετικούς ερευνητές, όταν είναι εφικτό, είναι όλες τεχνικές τριγωνοποίησης, οι οποίες ενισχύουν την 

αξιοπιστία». Αναλυτικότερα, η τριγωνοποίηση σύμφωνα με τον Tritter (1995: 427) «βασίζεται στην 

εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων ή στις συνδυαστικές προσεγγίσεις σε ένα δεδομένο ερευνητικό πρόβλημα 

με σκοπό να παράσχουν πολλαπλές προοπτικές του προβλήματος. Η αντιπαράθεση διαφορετικών 
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προοπτικών του ίδιου γεγονότος ή πλαισίου παρέχει μια περισσότερο δυνατή και ολιστική εικόνα του 

αντικειμένου της μελέτης και μπορεί να οδηγήσει στην εξαγωγή  περισσότερο έγκυρων 

συμπερασμάτων».    

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόφαση για διατήρηση δυναμικής σχέσης και συμπληροματικότας στην 

αξιοποίηση των επιμέρους ερευνητικών αποτελεσμάτων της μελέτης, αποφεύγοντας ωστόσο την άμεση 

σύνδεση των επιμέρους μεθόδων παραγωγής δεδομένων106, αναγνωρίζεται ως καταστατικό στοιχείο για 

την πορεία ανάπτυξης της παρούσας μεθοδολογίας. Ο βασικός λόγος για τον οποίο επιδιώχθηκε η 

αυτονομία μεταξύ των μεθόδων ήταν η συγκρότηση ενός ευέλικτου σχεδίου έρευνας, το οποίο αφενός θα 

ήταν συμβατό με τις μεθοδολογικές ανάγκες ενός, όπως ήδη έχει τεκμηριωθεί, δυναμικού και σύνθετου 

εμπειρικού πεδίου έρευνας, αφετέρου θα απέτρεπε το ενδεχόμενο πιθανά προβλήματα στην υλοποίηση 

της μίας μεθόδου να επηρεάσουν άμεσα την εξέλιξη και την πορεία της άλλης.107 Αντί της 

αλληλεξάρτησης των μεθόδων, επιλέξαμε ο συνδυασμός στοιχείων, που παραδοσιακά συναντώνται σε 

ποσοτικές ή σε ποιοτικές προσεγγίσεις, να αποτελέσει την αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη και των 

δυο μεθόδων της έρευνας. Έτσι, στοιχεία και από τις δυο παραδόσεις, για παράδειγμα αριθμητικοί 

δείκτες, αριθμητικές κατανομές, ερμηνευτικές κατηγορίες κλπ αξιοποιούνται χωρίς διάκριση ανάλογα με 

τις ειδικές απαιτήσεις κάθε μεθόδου, είτε για την παραγωγή και την παρουσίαση είτε για την ερμηνεία 

των δεδομένων. Ακριβώς αυτή η επιλογή στοιχειοθετεί, θεωρούμε, τον υβριδικό χαρακτήρα της μελέτης 

(Bryman. 2001a).     

Η ενότητα που ακολουθεί και τελευταία του παρόντος κεφαλαίου, αφιερώνεται στη συζήτηση 

κάποιων βασικών σημείων αναστοχασμού της παρούσας ερευνητικής προσέγγισης.     

 

8.4.   Βασικά σημεία αναστοχασμού της μελέτης 
 

 
Η σύγχρονη τάση στη μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες τονίζει τη 

σπουδαιότητα του αναστοχαστικότητας στην ποιοτική έρευνα (Mills & Gale, 2007). «Ο αναστοχασμός 

απαιτεί την ανάδειξη της τοποθέτησης [positionality] του ερευνητή και της σημασίας που έχει για την 

συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων» (Rizvi & Lingard 2010: 48). Ο Bourdieu (όπως αναφέρεται 

                                                
106 Για παράδειγμα, μεταβλητές και στοιχεία από την ανάλυση των οδηγών σπουδών να συνδέονται άμεσα με το περιεχόμενο 
του ερωτηματολογίου.  
107 Ως το πιο ευαίσθητο σημείο αναγνωρίσαμε την έρευνα με το ερωτηματολόγιο, όσον αφορά στο ποσοστό των επιστροφών. 
Η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την αποδοχή και την αποτελεσματικότητα ερευνών με ερωτηματολόγιο στην ελληνική 
πραγματικότητα και ειδικότερα σε έρευνες «εντός» και «για το» πανεπιστήμιο μας έκανε επιφυλακτικούς. Με αυτό το 
δεδομένο, η διατήρηση της αυτονομίας των μεθόδων θα επέτρεπε την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στην πορεία 
διεξαγωγής κάποιας από τις φάσεις της έρευνας με την εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων, χωρίς να επηρεαστεί ολόκληρο το 
ερευνητικό σχέδιο από απρόβλεπτες μετατοπίσεις στον προγραμματισμό και σοβαρές απώλειες δεδομένων. Η άποψη αυτή 
κυριάρχησε εξαρχής, όπως φαίνεται και από την πρόταση εκπόνησης της διδακτορικής έρευνας, η οποία κατατέθηκε στο 
Τμήμα το 2005.  



 
188 

στη συνέχεια από τους Rizvi & Lingard 2010: 49) τονίζει την ανάγκη οι ερευνητές να 

‘αντικειμενοποιούν’ τους εαυτούς τους με σκοπό να ‘αποδομούν’ τις παγιωμένες αντιλήψεις τους. 

Πρόκειται, σύμφωνα με το επιχείρημά του, για μια διαδικασία που τους προσφέρει τη δυνατότητα για 

περισσότερο αξιόπιστες και τεκμηριωμένες εκτιμήσεις των δεδομένων. Οι Hammersley και Atkinson 

επίσης έχουν προσδιορίσει την αναστοχαστικότητα ως «τη ρητή αναγνώριση του γεγονότος ότι ο 

κοινωνικός επιστήμονας και η ερευνητική πράξη καθαυτή είναι μέρος και κομμάτι του υπό διερεύνηση 

κοινωνικού κόσμου» (Hammersley και Atkinson, 1983: 234, όπως  παρατίθεται στο Troyna,1994: 10).  

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και ο Τσάτσος (2005: 87) γράφοντας «[α]υτός που εκφέρει 

επιστημονικό λόγο, είναι ο ίδιος μέρος της ενδοκοινωνικής σύγκρουσης, […] η αξιολόγηση του 

επιστημονικού λόγου δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς τη γνώση των βασικών και κοινωνικών 

χαρακτηριστικών του ανθρώπου που τον εκφέρει. […] Η αναγωγή του εκφερόμενου επιστημονικού 

δημόσιου επιστημονικού λόγου στην ιδεολογική προέλευση ή στην κοινωνική ένταξη αυτού που τον 

εκφέρει δεν μειώνει την αξία του επιστημονικού λόγου αλλά τον καθιστά αναγνώσιμο. Η απόκρυψη των 

κοινωνικών και ιδεολογικών αναγωγών του εκφέροντος τον επιστημονικό λόγο τον καθιστά, αντίθετα, 

μη ορατό ή δυσανάγνωστο και πολλές φορές επικίνδυνο. Τελικά, δεν υπάρχει πιο ανέντιμη ακαδημαϊκή 

στάση από εκείνη που διεκδικεί πολιτική και κοινωνική ουδετερότητα σε κρίσεις για μεγάλα αξιακά 

θέματα της ανθρώπινης συμβίωσης». Επίσης, την ανάγκη αναστοχασμού τονίζουν και αναπτύσσουν από 

τη σκοπιά της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και οι Gewirtz και Cribb (2011).  Τα ειδικά 

χαρακτηριστικά του πεδίου της Εκπαιδευτικής πολιτικής (βλ. Πρώτο Μέρος, Κεφάλαιο 1) καθιστούν τον 

αναστοχασμό περισσότερο επιβεβλημένο από κάθε άλλο πεδίο της κοινωνικής έρευνας, ειδικά σήμερα. 

Τόσο οι Gewirtz και Cribb (2011) όσο και οι Rizvi και Lingard (2010) προσδιορίζουν κάποιες αρχές για 

την καθοδήγηση της αναστοχαστικότητας στην ανάλυση των πολιτικών. Συγκεκριμένα, οι Gewirtz και 

Cribb (2011: 211) γράφουν «για να παρουσιάσουμε μια γενική περιγραφή των πιθανών 

προσεγγίσεων στην ηθική αναστοχαστικότητα, θα προτείναμε ότι θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει 

τα παρακάτω στοιχεία: 

 πρώτον, το να είμαστε σαφείς, στον βαθμό του εφικτού, σχετικά με τις αξιακές παραδοχές και 

κρίσεις που διαπνέουν κάθε στάδιο της έρευνάς μας ή ενσωματώνονται σε αυτά  

 δεύτερον, το να είμαστε διατεθειμένοι να διαλογιστούμε –και να διευκρινίσουμε και να 

υπερασπιστούμε– τις παραδοχές και τις κρίσεις μας, στον βαθμό που ενδέχεται να μην τις 

συμμερίζονται οι άλλοι ή, αντίθετα, να μην έχουν προβληματοποιηθεί επαρκώς από τους άλλους 

 τρίτον, το να αναγνωρίζουμε τις εντάσεις ανάμεσα στις διάφορες αξίες που ενσωματώνονται στην 

έρευνά μας, και όπου είναι δυνατόν να ανταποκρινόμαστε σε αυτές  
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 τέταρτον, το να λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις πρακτικές κρίσεις και τα διλήμματα των 

ανθρώπων που ερευνούμε 

 και, τέλος, το να αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις πολιτικές και ηθικές επιπτώσεις της έρευνάς 

μας».  

Για τους Rizvi και Lingard (2010), η έννοια της θέσης [positionality] εμπεριέχει τουλάχιστον τρία 

στοιχεία. Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η ανάλυση των πολιτικών 

σχετίζεται με την εκάστοτε επαγγελματική θέση δράσης των ερευνητών. Είναι εύκολα κατανοητό ότι 

κάνει διαφορά για την εξέλιξη μιας έρευνας αν διεξάγεται από διδακτορικούς φοιτητές, 

πανεπιστημιακούς, επιστημονικούς συμβούλους κρατικών φορέων, γραφειοκράτες με ερευνητικά 

καθήκοντα, ερευνητές με συμβάσεις έργου κλπ. Το δεύτερο στοιχείο έχει σχέση με τις οντολογικές (ποια 

πιστεύουμε ότι είναι η φύση της πραγματικότητας) και τις επιστημολογικές (πως αξιολογούμε τους 

ισχυρισμούς της γνώσης) παραδοχές των ερευνητών. Θεωρούμε ότι οι παραδοχές αυτές επηρεάζονται 

σημαντικά αφενός από την εκάστοτε θέση διεξαγωγής του ερευνητικού έργου, και αφετέρου από το 

επιστημονικό πεδίο «προέλευσης» του ερευνητή. Άλλες προσλαμβάνουσες για το «τι μετράει», «τι είναι 

σημαντικό» για την ανάλυση του διεπιστημονικού πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής έχει ένας 

κοινωνιολόγος, ένας πολιτικός επιστήμονας, ένας ανθρωπολόγος, ένας απόφοιτος τμημάτων εκπαίδευσης 

ή ένας μαθηματικός/φυσικός (Σταμέλος, 2009). 

Τέλος, το τρίτο στοιχείο συνδέεται με τις συνθήκες ιεράρχησης ανάμεσα στα διάφορα 

χωροχρονικά και γεωπολιτικά πλαίσια πολιτικής που έχει εισαγάγει στο σύγχρονο περιβάλλον πρακτικής 

και έρευνας το στοιχείο της παγκοσμιοποίησης. Ο τόπος/ η θέση [locus] (χώρα, πανεπιστήμιο κλπ) όπου 

οι ερευνητές ασκούν την ερευνητική τους δραστηριότητα μπορεί να είναι κρίσιμος παράγοντας τόσο για 

την οπτική που αναπτύσσουν απέναντι στις εκπαιδευτικές πολιτικές όσο και για την επιρροή που μπορεί 

να έχουν οι θέσεις τους στο ευρύτερο πεδίο της παραγωγής, της υλοποίησης και της ανάλυσης των 

πολιτικών. Παρομοίως, κρίσιμη παράμετρο, λόγω και της ρευστότητας/δυναμικής του πεδίου αποτελεί 

και η χρονική συγκυρία μέσα στην οποία αναλύονται οι πολιτικές, οι αλλαγές ενός πολιτικού θεσμού, οι 

ανταποκρίσεις στον υπερεθνικό λόγο κλπ.     

Με αναφορά στα παραπάνω και επιστρέφοντας στην παρούσα μελέτη, σημειώνουμε κάποια 

στοιχεία που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν να καταστήσουν περισσότερο «αναγνώσιμη», με τους όρους 

του Τσάτσου (2005) την παρούσα ερευνητική συμβολή. Πρόκειται για μια διδακτορική έρευνα (Yates, 

2004), η οποία διεξήχθη με υποτροφία του ΙΚΥ στο πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης ενώ είχε 

ως πρώτο μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής Κοινωνιολόγο της Εκπαίδευσης και συν-επιβλέποντες 

ειδικούς στην εκπαιδευτική πολιτική. Όσον αφορά την δική μου εκπαιδευτική συγκρότηση θεωρώ 

κρίσιμες τις βασικές μου σπουδές στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Πατρών σε μια 
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περίοδο (1996-2000) όπου στο πρόγραμμα σπουδών οι κοινωνικές επιστήμες και τα μαθήματα 

φιλοσοφίας κατείχαν κυρίαρχη θέση. Δεν έχω ασκήσει το επάγγελμα της νηπιαγωγού, ωστόσο διατηρώ 

επαφές με το πεδίο του σχολείου μέσα από άλλες συναφείς με την εκπαιδευτική διαδικασία 

δραστηριότητες.  

Ο εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας έχει αποτελέσει κεντρικό ζήτημα των ερευνητικών μου 

ενδιαφερόντων μέχρι σήμερα (Σαρακινιώτη, 2000, 2004). Ο λόγος αυτής της επιλογής, από μια 

περισσότερο βιογραφική προοπτική και όχι με αναφορά σε στενά ερευνητικά κριτήρια, όπως έγινε στην 

περιγραφή της αναγκαιότητας της έρευνας στην εισαγωγή, έχει κάποια σχέση με την αμφιθυμική στάση 

που είχα από μαθήτρια ακόμα απέναντι στους δασκάλους μου. Αφενός θαύμαζα το ρόλο τους, ειδικά στις 

περιπτώσεις επιτυχημένων στα μάτια μου δασκάλων και θεωρούσα ότι στην ελληνική πραγματικότητα οι 

άνθρωποι αυτοί χρειάζονται πάση θυσία «υπεράσπιση» του έργου τους, αφετέρου είχα την αντίληψη ότι 

αποτελούν έναν από τους πιο «συντηρητικούς» επαγγελματικούς κλάδους, αποτέλεσμα κυρίως της 

παρωχημένης δράσης και της στρεβλής επαγγελματικής ηθικής των ίδιων των δασκάλων.  

Λόγω των προπτυχιακών σπουδών και της βιωμένης εμπειρίας αυτού που στη βιβλιογραφία 

αναφέρεται ως «πανεπιστημιακά τμήματα χαμηλού κύρους»108, οι παραπάνω αντιλήψεις μετατοπίστηκαν 

από το επάγγελμα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και στις ταυτότητες που εκεί 

διαμορφώνουν. Έτσι, σταδιακά τα ζητήματα των αλλαγών και των αποκρυσταλλώσεων στις πρακτικές 

μέσα από τις οποίες συγκροτούνται οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί σήμερα παγιώθηκαν ως ερευνητικά 

ερωτήματα της παρούσας διατριβής. Σε αυτό το πλαίσιο και στο πρώτο επίπεδο εμπλοκής των ΕΕΠ στη 

διερεύνηση του θέματος της εκπαίδευσης των ελλήνων εκπαιδευτικών σήμερα, η πολύ αρχική αντίληψή 

μου ήταν ότι οι ΕΕΠ αποτελούν εξ ορισμού παράγοντα μετάβασης σε περισσότερο εκσυγχρονισμένες 

εκδοχές του επαγγέλματος στην Ελλάδα και ό,τι όσο περισσότερο προωθούνται οι πολιτικές αυτές από 

τα τμήματα τόσο αυτό θα λειτουργούσε υπέρ της βελτιστοποίησής τους. Η κεντρική θέση της έννοιας της 

γνώσης ώθησε τη στροφή της μελέτης σε περισσότερο κριτικά σχήματα ανάλυσης των σχετικών 

πολιτικών για τα προγράμματα σπουδών. Άνοιξε έτσι ένας κύκλος συνεχούς ανατροφοδότησης μεταξύ 

του εμπειρικού πεδίου και της θεωρίας (Dowling & Brown, 2010), γεγονός που εν τέλει θεωρούμε ότι 

επέτρεψε την ανάδειξη μιας περισσότερο πλουραλιστικής εικόνας για τον τρόπο αλλαγής της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και τις πολλαπλές συνέπειες που έχει για τις ατομικές και τις συλλογικές 

ταυτότητες.    

Όσον αφορά το χωροχρονικό πλαίσιο διεξαγωγής της μελέτης είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι 

ξεκίνησε το 2005 στο νεοσύστατο τμήμα «Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής πολιτικής» με έδρα το 
                                                
108 Πρόκειται για μια αξιολογική κρίση που δεν έχει στηριχθεί σε κάποιας μορφής αξιολόγηση αλλά κυρίως έχει εμπεδωθεί 
μέσα από την ιστορική εξέλιξη και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του κλάδου της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην 
Ελλάδα (Χαρίτος, 1996, Ζαμπέτα, 1998,  Μπουζάκης, Τζήκας & Αθανασόπουλος, 1998, Μυλωνάς, 1998, Σταμέλος, 1999), 
αλλά και ευρύτερα (Neave, 1998).     
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νεότευκτο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Πρόκειται για ένα τμήμα που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι 

λειτουργεί «ανταγωνιστικά» απέναντι στα Π.Τ. τουλάχιστον όσο αφορά την κατεύθυνση των 

«Επιστημών της Εκπαίδευσης» σε σχέση και με τη συμβολή που μπορεί να έχει στην ανάπτυξη ενός 

τέτοιου πεδίου εκτός των Π.Τ. στην ελληνική πραγματικότητα. Από την άλλη έχει υπάρξει ανάμεσα στα 

τμήματα που, στο πλαίσιο του σύγχρονου δημόσιου διαλόγου για την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, 

έχουν κατηγορηθεί σφοδρά ως παράγοντας της στρεβλής ανάπτυξης και της παρακμής του ελληνικού 

πανεπιστημίου. Οι δύο αυτές συνθήκες του εμπειρικού πεδίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο χρόνος 

διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, ειδικά όσον αφορά τη διακίνηση του ερωτηματολογίου στα Π.Τ., 

συνέπεσε με τη στιγμή της μεγάλης έντασης στο δημόσιο διάλογο και τις κινητοποιήσεις ενάντια στις 

αλλαγές, θεωρούμε ότι συνέβαλαν στην επίταση, και μάλιστα με μια περισσότερο ιδεολογική διάσταση, 

της «αντίστασης», που όπως ήδη αναφέρθηκε στην εισαγωγή και θα συζητηθεί αναλυτικότερα στο 

κεφάλαιο για το ερωτηματολόγιο, συναντήσαμε από μερίδα των πανεπιστημιακών.                 

 Όσον αφορά την ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών, το σχόλιο που μπορεί να γίνει σε αυτό το 

σημείο είναι ότι πρόκειται για μια πιο αποστασιοποιημένη από το πεδίο διαδικασία, που μοιάζει 

περισσότερο με «εργαστήριο», όπου ο ερευνητής μπορεί από θέση να ελέγχει περισσότερο τις συνθήκες 

παραγωγής των εμπειρικών δεδομένων (Silverman, 2004). Ένα στοιχείο που μπορεί να κάνει διαφορά 

στην ανάγνωση και την ερμηνεία των δεδομένων σε αυτή την περίπτωση είναι η σχέση και η τυχόν 

μεγαλύτερη εξοικείωση που μπορεί να έχει αναπτύξει ο ερευνητής με κάποια από τα τμήματα που μελετά 

και τα προγράμματά τους. Στην προκειμένη περίπτωση, το γεγονός ότι είχα υπάρξει προπτυχιακή και 

μεταπτυχιακή φοιτήτρια των τμημάτων προσχολικής εκπαίδευσης στα πανεπιστήμια της Πάτρας και της 

Αθήνας, αντίστοιχα, όπως επίσης και το γεγονός ότι για τις ανάγκες της μεταπτυχιακής μου εργασίας 

είχα μελετήσει τα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής και προσχολικής εκπαίδευσης των ίδιων 

πανεπιστημίων αναφορικά με την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στα προπτυχιακά προγράμματα 

των σπουδών τους (Σαρακινιώτη, 2004), μου επέτρεψαν να έχω καλύτερη εποπτεία των τεσσάρων αυτών 

προγραμμάτων με αναφορά σε παραμέτρους που δεν ήταν άμεσα ορατοί στους Οδηγούς Σπουδών. 

Πρόκειται για μια αναπόφευκτη κατάσταση «μεροληψίας» (Silverman, 2004), η οποία στην παρούσα 

έρευνα αντισταθμίστηκε σημαντικά από τις επισκέψεις για την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, και 

οι οποίες προηγήθηκαν της ανάλυσης. Η επαφή αυτή, παρά τους μεγάλους χρονικούς περιορισμούς που 

είχε, μου κατέστησε σημαντικά οικείο τόσο το υλικοτεχνικό περιβάλλον όσο και το ανθρώπινο δυναμικό 

όλων των τμημάτων στις πραγματικές συνθήκες της καθημερινής ερευνητικής, εκπαιδευτικής και 

διοικητικής τους λειτουργίας.  

Πρόκειται για μια εμπειρία κρίσιμη, η οποία όπως θα φανεί στη συνέχεια, επέδρασε στον τρόπο 

χειρισμού των δεδομένων, τόσο του ερωτηματολογίου όσο και της κειμενικής ανάλυσης. Πολύ γλαφυρά 

για το ζήτημα των ρόλων που καλείται να διαχειριστεί ο ερευνητής στο πεδίο της κοινωνιολογίας, οι 
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Giwertz και Cribb (2011: 216-217) αναφέρουν: «μια ηθικά αναστοχαρική σκοπία απαιτεί από τους 

κοινωνιολόγους να είναι διατεθειμένοι να αναπτύξουν τις αξιακές τους κρίσεις με τρόπο που να 

αναταποκρίνεται στα πρακτικά διλήμματα τα οποία αντιμετωπίζουν όσοι λειτουργούν εντός των 

μελετώμενων κοινωνικών πλαισίων και να μαθαίνουν από αυτά (Cribb και Gewirtz 2005). Η 

ανταπόκριση σε αυτή την πρόκληση σημαίνει ότι μερικές φορές οι κοινωνιολόγοι πρέπει να λερώσουν τα 

χέρια τους, και ενδεχομένως να φανεί ότι οπισθοχωρούν από τα αφηρημένα ‘ιδεώδη’, τα οποία είναι 

σημαντικά για τους ίδιους ή για όσους βρίσκονται γύρω τους. Παρότι αυτή η προσοχή στις πρακτικές 

επιπτώσεις φαίνεται μάλλον, να απαιτεί πολλά από τους ίδιους, στην πραγματικότητα απλώς απαιτεί από 

τους κοινωνιολόγους να αναλάβουν ίδιο φορτίο ευθύνης για τις αξιακές τους κρίσεις με εκείνο που 

συνήθως επωμίζονται οι άνθρωποι της πράξης όταν αποφασίζουν το τι πρέπει να γίνει σε καθημερινή 

βάση». 

Ακολουθεί η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας συγκρότησης και εφαρμογής των επιμέρους 

ερευνητικών μεθόδων και εργαλείων συλλογής των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της μελέτης. Η 

παρουσίασή τους ακολουθεί τη σειρά με την οποία διεξήχθη η μελέτη στις δυο κύριες φάσεις της. Ξεκινά 

από την παρουσίαση της έρευνας με το ερωτηματολόγιο και ακολουθεί η περιγραφή της ερευνητικής 

διαδικασίας για την ανάλυση των επίσημων εγγράφων των Π.Τ.  
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9. Οι Μέθοδοι και το πλαίσιο διεξαγωγής της Έρευνας  
 

9.1.  Ερωτηματολόγιο  
 

9.1.1. Η λογική στη χρήση του ερωτηματολογίου 
 
Το κριτήριο για την επιλογή και την εφαρμογή ενός τύπου έρευνας που να επιτρέπει την άμεση 

αλληλεπίδραση με τους δρώντες στο υπό μελέτη πεδίο ήταν η μεθοδολογικά τεκμηριωμένη ανάγκη να 

προσεγγίσουμε σε πραγματικό χρόνο -να δώσουμε βήμα- στα μέλη ΔΕΠ των Π.Τ. προκειμένου να 

διατυπώσουν τις θέσεις τους σχετικά με το περιεχόμενο και τις αρχές εφαρμογής της πρακτικής των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων, όπως αυτή προωθείται τα τελευταία χρόνια από τις 

ΕΕΠ. Η διεξαγωγή έρευνας με ερωτηματολόγιο, αντί για παράδειγμα συνεντεύξεων, καλύπτει τις 

απαιτήσεις της μελέτης σε δυο αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα (Robson, 1993), τα οποία και θα 

συζητήσουμε αναλυτικά παρακάτω.  

Το πρώτο και βασικότερο από αυτά συνδέεται με το ίδιο το αντικείμενο της μελέτης. Το γεγονός 

ότι το ερευνητικό ενδιαφέρον μας δεν εστιάζεται στην αξιολογική τοποθέτηση των υποκειμένων για την 

ιδέα των ικανοτήτων (π.χ. θετικά, αρνητικά στοιχεία, κριτική- αποδοχή κλπ) αλλά στις ίδιες τις 

ικανότητες, ως «κλειστές διατυπώσεις» του περιεχομένου και των ατομικών επιτεύξεων – αποτελέσματα 

της εμπλοκής των υποκειμένων σε πολύ συγκεκριμένες μαθησιακές διαδικασίες, εν προκειμένω στα 

πανεπιστημιακά προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, έθεσε πολύ σαφείς προδιαγραφές για 

το εργαλείο που έπρεπε να χρησιμοποιηθεί. Η κυριότερη από αυτές τις προδιαγραφές ήταν η 

συμπερίληψη στο βασικό κορμό των ερωτήσεων του εργαλείου ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος από 

τις ικανότητες που στο σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον θεωρούνται σημαντικές για τους μελλοντικούς 

νέους εκπαιδευτικούς (Βλ. Δεύτερο Μέρος). Μεθοδολογικά, αξιολογήσαμε ότι οι εκτενείς και κλειστές 

λίστες τέτοιων ικανοτήτων, όπως έχουν αναπτυχθεί και προωθούνται από τον κυρίαρχο λόγο των ΕΕΠ, 

μπορούσαν να λειτουργήσουν ερευνητικά μόνο στα πλαίσια ενός αυστηρά δομημένου ερωτηματολογίου 

με κλίμακες αξιολόγησης για την μέτρηση της σπουδαιότητας (Oppenheim, 1992). Επιπλέον, η έρευνα 

με ερωτηματολόγιο εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για να συμπεριληφθεί στην παρούσα μελέτη, όπως 

προέβλεπε το σχέδιο μας,109 το σύνολο των μελών ΔΕΠ των Π.Τ., χωρίς να αποτελεί πρόβλημα η έκταση 

του δείγματος και η διασπορά του στην επικράτεια της χώρας.   

                                                
109 Η έρευνα με ερωτηματολόγιο σε ένα μικρό πληθυσμό υποκειμένων, όπως συμβαίνει εδώ, καθιστά τη δειγματοληψία 
περιττή, επιτρέποντάς μας να εκμεταλλευτούμε ερευνητικά τη δυνατότητα και τα οφέλη της συμμετοχής του συνόλου των 
εμπλεκόμενων υποκειμένων στο δείγμα της μελέτης (Robson, 1993). Το στοιχείο αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία με 
δεδομένη της έλλειψη ερευνών για το σύνολο του πεδίου της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα σήμερα.     
 



 
196 

Το επόμενο ζήτημα για το οποίο κληθήκαμε να πάρουμε αποφάσεις ήταν το ίδιο το περιεχόμενο 

του ερωτηματολογίου. Τρεις επιμέρους παράμετροι έκριναν την τελική απόφαση. Η πρώτη έχει σχέση με 

το γεγονός ότι το θέμα που μελετάμε, δηλαδή η δυναμική της ιδέας προώθησης συγκεκριμένων 

ικανοτήτων από τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, ως (παιδαγωγικός) λόγος στο 

ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει συγκροτηθεί και διαχύθηκε έντονα τη δεκαετία του 2000 ανάμεσα στα κράτη 

μέλη μέσα από εξειδικευμένα ερευνητικά προγράμματα και την παραγωγή δεδομένων ικανών να 

τροφοδοτήσουν το πεδίο παραγωγής και υλοποίησης των πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης [evidence-

based policy]. Όπως λεπτομερώς έχει αναλυθεί ως το αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα τέτοιας δράσης 

στο ειδικό ζήτημα των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών αναγνωρίζουμε το Tuning Project. Στα 

πλαίσια αυτού του προγράμματος έχουν διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο δυο έρευνες με ερωτηματολόγια 

(μια το 2001 και μια το 2008) προκειμένου να μετρηθεί η σπουδαιότητα και ο βαθμός επίτευξης 

συγκεκριμένων γενικών και ειδικών ικανοτήτων. Για τις ανάγκες αυτών των ερευνών, και μέσα από τις 

εργασίες των ερευνητικών ομάδων και των ειδικών από τα εμπλεκόμενα στο πρόγραμμα επιστημονικά 

πεδία, έχουν συγκροτηθεί και είναι διαθέσιμα στη βιβλιογραφία τα αντίστοιχα εργαλεία καταγραφής. 

Πρόκειται για κλειστά ερωτηματολόγια με πολύ εξειδικευμένο περιεχόμενο όσον αφορά τις γενικές και 

τις ειδικές ικανότητες που περιέχουν. Η σημασία των συγκεκριμένων ερωτηματολογίων έγκειται, 

θεωρούμε, στο γεγονός ότι έχουν χρησιμοποιηθεί με τρόπο που τα καθιστά ταυτόχρονα ερευνητικά 

εργαλεία, αναπλαισιώσεις του κυρίαρχου ευρωπαϊκού λόγου για τις θεμιτές αρχές επιλογής, μετάδοσης 

και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής γνώσης και μέσα για τη συνάρθρωση και τη διάχυση του λόγου 

αυτού, καθώς λειτουργούν ταυτόχρονα ως μια τεχνολογία (Dean, 2006) και ως ένας ισχυρός 

παιδαγωγικός λόγος (Bernstein, 2000).   

Από την άλλη πλευρά, δεν μπορούσαμε να μην λάβουμε υπόψη ότι η συγκρότηση και ο έλεγχος 

ενός αντίστοιχου αλλά πρωτότυπου ερευνητικού εργαλείου για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας θα 

ήταν εξ ορισμού μια εξαιρετικά σύνθετη και μακροχρόνια διαδικασία, η οποία εν τέλει δύσκολα θα 

μπορούσε να ελεγχθεί πιλοτικά σε σχέση με το αν θα επιτύγχανε να αναπλαισιώσει αξιόπιστα και να 

αποδώσει με ακρίβεια το πνεύμα και το λόγο του πεδίου των ΕΕΠ για το εξειδικευμένο και εξαιρετικά 

πολυδιάστατο ερώτημα του «τι απαιτείται να γνωρίζουν και να μπορούν να κάνουν οι εκπαιδευτικοί 

σήμερα;».  

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι η τελική απόφασή μας επηρεάστηκε και από το γεγονός ότι η 

συνολική προβληματική της παρούσας μελέτης και η ιδέα της αξιοποίησης παραδειγμάτων για την 

ανάλυση των διαφόρων επιπέδων πολιτικής δράσης σε μεγάλο βαθμό έχει τροφοδοτηθεί από τη μελέτη 

της πορείας και τον τρόπο λειτουργίας του εν λόγω προγράμματος στο ευρύτερο πεδίο των ΕΕΠ. Η 

αρχική ιδέα, την οποία και τελικά υλοποιήσαμε, ήταν η αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων συλλογής 

δεδομένων που δημιουργήθηκαν για τις ανάγκες του Tuning Project προκειμένου να διερευνηθεί το 
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ζήτημα των πανεπιστημιακών προγραμμάτων στα πλαίσια μιας διαφορετικής μεθοδολογίας, για τις 

ανάγκες ενός άλλου τύπου έρευνας (Yates, 2004) και κυρίως από τη σκοπιά μιας  κοινωνιολογικής 

θεώρησης του πεδίου των πολιτικών.          

Τελικά, το ερωτηματολόγιο της παρούσας μελέτης βασίστηκε μετά από την αναγκαία, 

μετάφραση, προσαρμογή και επιμέλεια στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο γενικών και ειδικών ικανοτήτων 

του Tuning προς τους πανεπιστημιακούς του πεδίου των επιστημών της Εκπαίδευσης στην έρευνα του 

2001 (Tuning Project, 2003). Επιπλέον, όπως θα δούμε στη συνέχεια, το εργαλείο της παρούσας μελέτης 

συμπληρώθηκε από ένα ακόμα βασικό μέρος ερωτήσεων, το οποίο, ως μια εξωτερική γλώσσα 

περιγραφής του θεωρητικού μοντέλου (Bernstein, 2000), συγκροτήθηκε με σκοπό να εξετάσει τις 

αλλαγές στις αρχές του παιδαγωγικού λόγου των Π.Τ. Στην ενότητα που ακολουθεί συζητάμε 

λεπτομερώς τη συμβολή του ερωτηματολογίου στην παραγωγή των αναγκαίων εμπειρικών δεδομένων 

της μελέτης μέσα από την παρουσίαση των υπο-ερωτημάτων με τα οποία συνδέεται μεθοδολογικά η 

εφαρμογή του.             

 
9.1.1.1. Η συμβολή του ερωτηματολογίου στη διερεύνηση της προβληματική της μελέτης 
 

 
Αν επιχειρούσαμε να αποτυπώσουμε την πολλαπλή διαδικασία εξέλιξης των προγραμμάτων 

σπουδών, όπως προσδιορίζεται από την προβληματική της παρούσας μελέτης σε έναν άξονα, αυτός θα 

ήταν: Ανταπόκριση - Αλλαγή - Αποκρυστάλλωση. Σε σχέση με αυτόν τον άξονα, το ερωτηματολόγιο 

απαντά στα ερωτήματα που άπτονται των δυο πρώτων συνθηκών. Η μεθοδολογική του συμβολή 

εστιάζεται στην παραγωγή δεδομένων για τις νοηματοδοτήσεις που κάνουν τα μέλη ΔΕΠ των Π.Τ. στον 

κυρίαρχο  λόγο των ΕΕΠ για την εκπαιδευτική γνώση και το πανεπιστήμιο, και πιο συγκεκριμένα για τις 

πιθανές συνθήκες ανταπόκρισης του πεδίου των επιστημών της Εκπαίδευσης απέναντι στη μεθοδολογία 

των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων στην Ελλάδα σήμερα. Επιπλέον, το 

ερωτηματολόγιο καταγράφει τις κυρίαρχες τάσεις στις αρχές επιλογής, μετάδοσης και της αξιολόγησης 

της γνώσης στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ. (Bernstein, 2000), όπως τις αντιλαμβάνονται και τις 

προσδιορίζουν με τις απαντήσεις τους τα μέλη ΔΕΠ των εν λόγω τμημάτων.  

Ειδικότερα, τα υπο-ερωτήματα στα οποία απαντά η έρευνα του ερωτηματολογίου είναι τα εξής:   

1. Αν τα μέλη ΔΕΠ συμμετέχουν (ατομικά ή σε ομάδες) σε ευρωπαϊκά προγράμματα ή άλλες 

διαδικασίες προώθησης του λόγου των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων; Και 

ποιο είναι το επίπεδο της ενημέρωσης, γνώσης και εξοικείωσής τους με αυτά; 

2. Ποιες είναι οι ικανότητες που οι έλληνες πανεπιστημιακοί των Π.Τ. θεωρούν σημαντικές να 

επιτυγχάνονται από τους φοιτητές τους σε ένα υποθετικό πρόγραμμα σπουδών βασισμένο σε 

μαθησιακά αποτελέσματα; 
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3. Ποιες είναι οι ικανότητες που οι έλληνες πανεπιστημιακοί των Π.Τ. θεωρούν ότι 

αναπτύσσονται σήμερα από τους φοιτητές τους, έστω και αν η εκπαίδευσή τους 

πραγματοποιείται σε παιδαγωγικές συνθήκες μιας άλλης μεθοδολογίας οργάνωσης 

προγραμμάτων; 

4. Ποιες είναι οι αρχές επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης που οι 

πανεπιστημιακοί καθηγητές θεωρούν καταλληλότερες για την οργάνωση των προγραμμάτων 

σπουδών σήμερα; 

 

9.1.2. Το εργαλείο έρευνας 
 

9.1.2.1. Περιγραφή του εργαλείου και της διαδικασίας συγκρότησης 
 

 
Η διαδικασία συγκρότησης του ερωτηματολογίου έλαβε χώρα κατά το Ακ. Έτος 2006-2007. Το 

εργαλείο έφτασε στην οριστική του μορφή μέσα από αρκετά προσχέδια και δυο πιλοτικούς ελέγχους. Το 

περιεχόμενό του έχει αναπτυχθεί σε πέντε μέρη, συμπεριλαμβανομένης και της συνοδευτικής επιστολής 

(Παράρτημα Δ.1). Η επιστολή προηγείται των ερωτήσεων με στόχο την άμεση ενημέρωση των 

συμμετεχόντων σχετικά με την προέλευση και το σκοπό που θα εξυπηρετούσε η συμπλήρωσή του 

συγκεκριμένου ερωτηματολογίου. Το Πρώτο Μέρος ερωτήσεων αναφέρεται στα προσωπικά στοιχεία των 

ερωτώμενων, ενώ επιπλέον τους ζητά κάποιες γενικές  πληροφορίες για την εξοικείωση και τη γνώμη 

τους για τις ΕΕΠ και ειδικότερα για το ζήτημα των ικανοτήτων στα Π.Σ. της ανώτατης εκπαίδευσης. Το 

Δεύτερο και το Τρίτο Μέρος περιλαμβάνουν τις κλειστές λίστες των γενικών και των ειδικών ικανοτήτων, 

αντίστοιχα, όπως έχουν διαμορφωθεί και χρησιμοποιηθεί από το Tuning Project (2003) στην έρευνα του 

2000. Τέλος, το Τέταρτο Μέρος δημιουργήθηκε προκειμένου να καταγράψει τις κυρίαρχες τάσεις στις 

παιδαγωγικές αρχές ρύθμισης των σύγχρονων προγραμμάτων σπουδών των Π.Τ. Το ερωτηματολόγιο 

τέλος δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες, αν το επιθυμούν, να διατυπώσουν ελεύθερα τα σχόλιά 

τους.  

Η συγκρότηση του ερωτηματολογίου εξελίχθηκε μέσα από μια διαρκή (με συνέχειες και 

ασυνέχειες) διαδικασία ανατροφοδότησης από τις πηγές αναφοράς και αλληλεπίδρασης με το θεωρητικό 

πλαίσιο και το εμπειρικό πεδίο, ωστόσο για τις ανάγκες της παρουσίασης, μπορούμε να διακρίνουμε δυο 

βασικές φάσεις ανάπτυξης του εργαλείου με σημεία τέλους τις αντίστοιχες δυο δοκιμαστικές εφαρμογές 

του. Για τη διάρθρωση του περιεχομένου ακολουθήσαμε το βασικό σχήμα διαδοχής των ερωτήσεων σε 

ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, όπως το προσδιορίζει ο Robson (1993) και το οποίο προβλέπει τα εξής 

στάδια: εισαγωγή με τις αναγκαίες συστάσεις, ζέσταμα με κάποιες εύκολες στην απάντηση ερωτήσεις, το 
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κύριο σώμα των ερωτήσεων, κάποια/ες ερώτηση/εις αποσυμπίεσης και κλείσιμο με τις δέουσες 

ευχαριστίες.      

Η πρώτη φάση εστιάστηκε στη μετάφραση και τη βέλτιστη προσαρμογή των ερωτηματολογίων 

αναφοράς με γενικές και ειδικές ικανότητες για την Εκπαίδευση  (Tuning Project, 2003)110 στις ανάγκες 

της παρούσας έρευνας και στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού περιβάλλοντος ανώτατης εκπαίδευσης κατά 

την περίοδο διεξαγωγής της μελέτης. Το ζητούμενο ήταν διατηρώντας το «χαρακτήρα» των 

ερωτηματολογίων αναφοράς να διαχειριστούμε επαρκώς τις παραμέτρους που μπορεί να διακινδύνευαν 

την πορεία και την ποιότητα της παρούσας έρευνας, δηλαδή τη μεγάλη έκταση, τη λειτουργικότητα στη 

μορφή και κυρίως το βαθμό εξοικείωσης των ελλήνων πανεπιστημιακών με το συγκεκριμένο 

περιεχόμενο/ ορολογία. Σε αυτό το πλαίσιο, δυο ήταν τα κύρια θέματα για τα οποία κλιθήκαμε να 

πάρουμε αποφάσεις. Το πρώτο αφορούσε την επιλογή του καταλληλότερου ερωτηματολογίου γενικών 

ικανοτήτων ανάμεσα στα δυο (με 31 και 17 γενικές ικανότητες)111 που είχαν χρησιμοποιηθεί στις 

ισάριθμες φάσεις της έρευνας του Tuning Project (2003). Να σημειώσουμε ότι η λίστα των 17 γενικών 

ικανοτήτων φαίνεται να είναι μια μεθοδολογική επιλογή του Project για τον περιορισμό του όγκου και 

των πιθανών αλληλοεπικαλύψεων στο ερωτηματολόγιο για τους πανεπιστημιακούς με τις γενικές και 

ειδικές ικανότητες,112 ωστόσο δεν μπορούσαμε να μην λάβουμε υπόψη ότι πρόκειται για μια 

«φιλτραρισμένη» λίστα γενικών ικανοτήτων σε σχέση με αυτή της πρώτης. Το δεύτερο μεθοδολογικό 

ζήτημα που κλιθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αφορά τη διαχείριση της διάκρισης που κάνει το Tuning 

Project (2003) εντός του ίδιου ερωτηματολογίου σε ειδικές ικανότητες α) για τις Επιστήμες της 

Εκπαίδευσης και β) για την Εκπαίδευση των Εκπαιδευτικών. Ο προβληματισμός μας σε αυτό το σημείο 

ξεκίνησε από το γεγονός ότι η συγκεκριμένη διάκριση δεν έχει παγιωθεί και σε μεγάλο βαθμό δεν 

αναγνωρίζεται στον ελληνικό χώρο της εκπαίδευσης (Σταμέλος, 2009), άρα πιθανόν να δημιουργούσε 

σύγχυση ή/και αντιδράσεις στους ερωτώμενους.      

Με δεδομένα τα παραπάνω, στην πρώτη φάση συγκρότησης του εργαλείου της μελέτης επιλέξαμε 

να δοκιμάσουμε πιλοτικά τη λίστα των 31 γενικών ικανοτήτων της πρώτης φάσης της έρευνας του 2000, 

όπως επίσης διατηρήσαμε τη διάκριση σε ειδικές ικανότητες για της επιστήμες της εκπαίδευσης και σε 

ειδικές ικανότητες για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Το αποτέλεσμα της δοκιμής ήταν η 

                                                
110 Βλ. και http://www.unideusto.org/tuningeu/competences.html  
111 Είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε ότι το ερωτηματολόγιο της πρώτης φάσης προς τους εργοδότες και τους αποφοίτους 
περιείχε 31 γενικές ικανότητες, για τις οποίες έπρεπε να προσδιοριστεί ο βαθμός της σπουδαιότητας και το επίπεδο ανάπτυξής 
τους. Από την άλλη πλευρά, στη δεύτερη φάση του Tuning, οι πανεπιστημιακοί καθηγητές κλήθηκαν να κατατάξουν κατά 
σειρά σπουδαιότητας 17 από τις 31 γενικές ικανότητες, όπως προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων για τη 
σπουδαιότητα της πρώτης φάσης (Tuning Project, 2003).  
112 Πρόκειται για υπόθεση σχετικά με τους λόγους που χρησιμοποιήθηκαν δυο ερωτηματολόγια γενικών ικανοτήτων από το 
Tuning Project, αφού σε κανένα σημείο των σχετικών κειμένων του προγράμματος δεν βρήκαμε ρητή και σαφή μεθοδολογική 
αιτιολόγηση (Παράρτημα Β.2). Η έλλειψη αυτή έκανε αναγκαίο τον λεπτομερή έλεγχο του πλαισίου χρήσης τους στην 
παρούσα έρευνα.   



 
200 

πλειοψηφία των ερωτώμενων να εντοπίσει ως πρόβλημα το μεγάλο όγκο του ερωτηματολογίου, όπως και 

κάποιες επαναλήψεις, υποδεικνύοντας την ανάγκη να γίνουν αλλαγές που θα το καταστήσουν πιο 

ξεκούραστο για τους συμμετέχοντες, καθώς όπως τόνισαν το ποσοστό επιστροφών και η ποιότητα των 

απαντήσεων εξαρτάται σημαντικά από τη λειτουργικότητα του ερευνητικού εργαλείου.   

Αξιοποιώντας πολύ συστηματικά όλα τα σχόλια ανατροφοδότησης της πρώτης πιλοτικής δοκιμής 

και κάνοντας τις αναγκαίες αντιπαραβολές στις διαθέσιμες λίστες ικανοτήτων του Tuning Project, 

προκειμένου να αποκλειστούν τυχόν σημαντικές απώλειες όσον αφορά το περιεχόμενο, το τελικό 

ερευνητικό εργαλείο περιέχει τις 17 γενικές ικανότητες, όπως είχαν δοθεί στους πανεπιστημιακούς 

καθηγητές στην έρευνα αναφοράς του 2000. Όσον αφορά τις ειδικές ικανότητες, λαμβάνοντας υπόψη τα 

αποτελέσματα την πρώτης πιλοτικής, κρίναμε επωφελέστερο για την ποιότητα του ερωτηματολογίου να 

εμφανιστούν ενιαία σε ένα πίνακα με τον προσδιορισμό «Ειδικά προσόντα-ικανότητες για τους αποφοίτους 

του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ενός Παιδαγωγικού Τμήματος».  

Επιπλέον, μια εξέλιξη εξαιρετικής, θεωρούμε, σημασίας για το ερωτηματολόγιο, αλλά και για την 

ίδια την έρευνα ήταν η διάγνωση της ανάγκης προσθήκης ενός πρωτογενούς τετάρτου μέρους 

ερωτήσεων. Η αρχική ιδέα χρήσης ερωτηματολογίου στην παρούσα έρευνα περιοριζόταν στην 

αποκλειστική χρήση του ερωτηματολογίου του Tuning Project. Ωστόσο, η τριβή με το θέμα τόσο σε 

μεθοδολογικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο και ο πρώτος πιλοτικός έλεγχος μας υπέδειξε την ανάγκη 

προσθήκης μιας επιπλέον ενότητας ερωτήσεων απόλυτα προσανατολισμένης στην περιγραφή της 

κατεύθυνσης των πιθανών αλλαγών των προγραμμάτων σπουδών. Ένα αυστηρά δομημένο σύστημα 

προτάσεων/ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής, το οποίο θα βασιζόταν στα τρία συστήματα μηνυμάτων 

(περιεχόμενο, παιδαγωγική, αξιολόγηση) των παιδαγωγικών πρακτικών (Κουλαϊδής & Τσατσαρώνη, 

2010), θα επέτρεπε ακριβώς τη συστηματική  αποτύπωση των αρχών του παιδαγωγικού λόγου. Πρόκειται 

για μια παιδαγωγική σχάρα περιγραφής παιδαγωγικών πρακτικών, η οποία συγκροτήθηκε με τη λογική 

της εξωτερικής γλώσσας περιγραφής του θεωρητικού μοντέλου ανάλυσης της μελέτης. Είναι σημαντικό 

να σημειώσουμε ότι η ανάγκη διαμόρφωσης μιας σχάρας περιγραφής με αυτά τα χαρακτηριστικά τη 

δεδομένη στιγμή εξέλιξης της έρευνας ανατροφοδότησε καθοριστικά τον «κύκλο» μεταξύ της 

μεθοδολογίας, τους εμπειρικού πεδίου και της θεωρίας στην παρούσα έρευνα, προκειμένου το θεωρητικό 

πλαίσιο της μελέτης να αναπλαισιωθεί σε ένα μοντέλο ανάλυσης το οποίο θα είχε τη δυνατότητα μέσα 

από διαδικασίες λειτουργικού προσδιορισμού [operasionalisation] (Dowling & Brown, 2010), να 

υποστηρίξει τη δημιουργία των αναγκαίων εξωτερικών γλωσσών περιγραφής για την υποστήριξη της 

μεθοδολογικής ανάπτυξης της μελέτης σε όλα τα επίπεδα παραγωγής και ανάλυσης των δεδομένων.  

Η δεύτερη φάση επεξεργασίας που μόλις περιγράψαμε οδήγησε στη διαμόρφωση του τελικού 

ερωτηματολογίου της μελέτης (Παράρτημα Δ.1) και ολοκληρώθηκε με τη δεύτερη πιλοτική εφαρμογή 

του εργαλείου σε δυο Π.Τ. Ο δεύτερος αυτός έλεγχος λειτούργησε κυρίως αναγνωριστικά για τη 
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διαδικασία παράδοσης-συμπλήρωσης και επιστροφής του ερωτηματολογίου στις πραγματικές συνθήκες 

του υπό μελέτη εμπειρικού πεδίου.  

 

9.1.2.2. Πιλοτικοί έλεγχοι του εργαλείου  
 

 
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη μεγιστοποίηση της εγκυρότητας του ερευνητικού εργαλείου. Για 

το λόγο αυτό έγιναν, όπως ήδη αναφέρθηκε, δυο πιλοτικές εφαρμογές σε πανεπιστημιακούς καθηγητές 

στο ευρύτερο πεδίο των Επιστημών της Εκπαίδευσης με στόχο την προσαρμογή του ερωτηματολογίου 

αναφοράς στο ελληνικό πλαίσιο των Π.Τ., την επιμέλεια της απόδοσης των γενικών και ειδικών 

ικανοτήτων στην ελληνική γλώσσα με τρόπο που να έχει νόημα για τους συμμετέχοντες και τέλος τον 

εντοπισμό προβλημάτων στην έκταση, τη μορφή, το χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωσή του 

(Κυριαζή, 2005).  

Η πρώτη πιλοτική δοκιμή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε στο τέλος του χειμερινού 

εξαμήνου του Ακ. Έτους 2006-2007. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν δέκα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, οι οποίοι εμφανίζουν 

παρόμοια επαγγελματικά και επιστημονικά χαρακτηριστικά με τον πληθυσμό της κύριας μελέτης 

(Bryman, 2001b). Απευθυνθήκαμε σε επιστήμονες με ερευνητική εμπειρία στο χώρο των κοινωνικών 

επιστημών και της εκπαιδευτικής έρευνας και με γνωστικά αντικείμενα που συναντώνται στα Π.Τ. 

(εκπαιδευτική πολιτική, ανάλυση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παιδαγωγική, κοινωνιολογία κλπ), 

προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια εξειδικευμένη, αναλυτική και πλουραλιστική ανατροφοδότηση της 

διαδικασίας συγκρότησης του ερευνητικού εργαλείου. Στα πλαίσιο προγραμματισμένων ατομικών 

συναντήσεων, αφού εξηγήθηκαν οι στόχοι της έρευνας, τους ζητήθηκε να μελετήσουν και να 

συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο. Ακολούθησε συζήτηση πάνω στο εργαλείο με σκοπό τον εντοπισμό 

των αδυναμιών και των προβλημάτων καθώς και τη διατύπωση πιθανών προτάσεων βελτίωσης. Οι λόγοι 

που επιλέχθηκε η πρώτη πιλοτική να μην διεξαχθεί σε Π.Τ. αλλά σε συγγενές πανεπιστημιακό τμήμα 

ήταν προκειμένου να διαφυλαχθεί ο αριθμός του  πληθυσμού των μελών ΔΕΠ των Π.Τ. για τη δεύτερη 

πιλοτική και για την κύρια έρευνα. Με αυτό το δεδομένο, το καταλληλότερο τμήμα για τη διεξαγωγή της 

πιλοτικής μελέτης από άποψη αντικειμένου, πρόσβασης και οικονομίας της διαδικασίας ήταν το ΤΚΕΠ.     

Η δεύτερη δοκιμή έγινε στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην 

Προσχολική Ηλικία και στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το ερωτηματολόγιο διακινήθηκε σε δυο φάσεις. Αρχικά δόθηκε σε δέκα πανεπιστημιακούς προκειμένου 
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να γίνει μια τελική δοκιμή στο ίδιο το εργαλείο και κυρίως στο τέταρτο μέρος των ερωτήσεων.113 Στη 

συνέχεια, το ερωτηματολόγιο στην τελική του μορφή διακινήθηκε σε όλα τα μέλη ΔΕΠ των δυο αυτών 

τμημάτων. Ο δεύτερος πιλοτικός έλεγχος εστιάστηκε περισσότερο στη διερεύνηση των συνθηκών που 

διαμορφώνονται κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου στις πραγματικές συνθήκες του 

υπό μελέτη εμπειρικού πεδίου. Το στοιχείο που βασικά προέκυψε είναι ότι ο φόρτος εργασίας των μελών 

ΔΕΠ αποτελούσε ένα βασικό ανασταλτικό παράγοντα για τη συμμετοχή τους στην έρευνα. Οι 

υπενθυμίσεις είτε με επισκέψεις είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας φάνηκε ότι μπορούσαν να 

λειτουργήσουν θετικά και να αυξήσουν την ανταπόκρισή τους.     

 
9.1.3. Η συλλογή δεδομένων  

9.1.3.1.  Διεξαγωγή της κύριας έρευνας με τα ερωτηματολόγια  

 
 Το εργαλείο της έρευνας σχεδιάστηκε να λειτουργεί ως ερωτηματολόγιο έντυπης μορφής114. Η 

αποστολή σε όλα τα μέλη ΔΕΠ των Π.Τ. της χώρας και η εξασφάλιση ικανοποιητικού ποσοστού 

επιστροφών αποτέλεσε το βασικό ζήτημα της κύριας έρευνας. Η διαδικασία συμπλήρωσης δεν είχε 

τυποποιημένα χαρακτηριστικά, αφού οι ιδιαιτερότητες του πεδίου εργασίας των πανεπιστημιακών (π.χ. 

φόρτος εργασίας, όχι σταθερά ωράρια παρουσίας στα τμήματα, μετακινήσεις, έκτακτες δραστηριότητες 

τμημάτων κλπ) απαιτούσαν προσαρμοστικότητα και ευελιξία στην προσέγγιση των ερωτώμενων 

προκειμένου να διευκολυνθούν στη συμπλήρωση με κάθε αναγκαίο τρόπο.  

 Η ρύθμιση της διαδικασίας έγινε μέσα από ένα πρωτόκολλο δράσεων και προδιαγραφών που 

εφαρμόστηκαν απαρέγκλιτα σε κάθε περίπτωση ανάλογα όμως με τις ειδικές συνθήκες. Οι βασικότερες 

από αυτές τις προδιαγραφές ήταν οι εξής: α) Άμεση παράδοση του ερωτηματολογίου σε κάθε 

ερωτώμενο, όχι ταχυδρομική αποστολή στα άτομα, β) επισκέψεις της ερευνήτριας σε όλα τα τμήματα και 

προσωπικές συναντήσεις με τα μέλη ΔΕΠ  με σκοπό την ενημέρωση για την έρευνα και την απάντηση σε 

ερωτήματα  σχετικά με το ίδιο το ερωτηματολόγιο, γ) συγκρότηση ενός δικτύου υποστήριξης και 

παρακολούθησης της διαδικασίας από μέλη ΔΕΠ ή διοικητικούς υπαλλήλους των τμημάτων (στο εξής θα 

αναφέρονται ως «διαμεσολαβητές»), οι οποίοι εθελοντικά συνέβαλαν στη διακίνηση του 

                                                
113 Σημειώνουμε ότι τα συγκεκριμένα ερωτηματολόγια συμπεριλήφθηκαν στο τελικό δείγμα των έγκυρων ερωτηματολογίων 
της κύριας έρευνας, διότι τα αποτελέσματα της δοκιμαστικής εφαρμογής δεν οδήγησαν σε ουσιαστικές αλλαγές του 
εργαλείου.   
114 Το ενδεχόμενο χρήσης ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου, παρά τα πλεονεκτήματα που μπορεί να είχε όσον αφορά την 
διακίνησή του, απορρίφθηκε για δυο βασικούς λόγους. Πρώτον, για τη διαφύλαξη της ανωνυμίας των συμμετεχόντων και 
δεύτερον διότι δεν είχαμε σαφή αντίληψη του βαθμού εξοικείωσης και αποδοχής των μελών ΔΕΠ σε σχέση με τέτοιου είδους 
διαδικασίες συλλογής δεδομένων.  
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ερωτηματολογίου115, δ) τακτική υπενθύμιση με αποστολή ομαδικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων και ε) 

ανοιχτές επιλογές, διευκολύνσεις στον τρόπο επιστροφής των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων.                  

 Ειδικότερα, η κύρια έρευνα έλαβε χώρα κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακ. Έτους 2007-2008 και 

εξελίχθηκε σταδιακά. Ξεκίνησε από τα κοντινά τμήματα και εξακτινώθηκε διαδοχικά μέχρι τα 

περισσότερο απομακρυσμένα, όπου και ολοκληρώθηκε. Η παράδοση των ερωτηματολογίων έγινε από 

την ερευνήτρια είτε άμεσα στα μέλη ΔΕΠ είτε στους διαμεσολαβητές προκειμένου να τα προωθήσουν 

στα τμήματά τους. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της έρευνας προγραμματίστηκαν και 

πραγματοποιήθηκαν οι επισκέψεις στα τμήματα. Στα πλαίσια των επισκέψεων αυτών έγιναν συναντήσεις 

με τα μέλη ΔΕΠ προκειμένου να ενημερωθούν προσωπικά για την προέλευση, το σκοπό της έρευνας και 

τη σημασία της συμμετοχής τους, όπως επίσης και για να τους δοθούν πιθανές διευκρινίσεις σε σχέση με 

το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι εκτός από την υποστήριξη του 

ερωτηματολογίου, η παρουσία μας στα τμήματα λειτούργησε ως μια εξαιρετική ευκαιρία παρατήρησης 

του περιβάλλοντος και εξοικείωσης με το καθημερινό πλαίσιο της λειτουργίας των τμημάτων. Η εμπειρία 

αυτή, παρόλο που δεν αποτυπώνεται σε συγκεκριμένα δεδομένα, συνέβαλε στη φάση ανάλυσης των 

προγραμμάτων σπουδών προκειμένου να τα προσεγγίσουμε όχι ως από-πλαισιωμένα παιδαγωγικά 

κείμενα, αλλά με αναφορά στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου το καθένα από αυτά έχει 

αναπτυχθεί και υλοποιείται (Gewirtz & Cribb, 2009).  

 Στη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων έγιναν δυο υπενθυμίσεις με ηλεκτρονικά μηνύματα 

προς τα μέλη ΔΕΠ (Oppenheim, 2001), ενώ για την επιστροφή των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων 

χρησιμοποιήθηκαν εναλλακτικοί τρόποι ανάλογα με την επιθυμία των ερωτώμενων. Οι βασικότεροι από 

αυτούς ήταν: α) η άμεση παραλαβή από την ερευνήτρια αμέσως μετά τη συμπλήρωση, β) η συγκέντρωσή 

από τον εκάστοτε διαμεσολαβητή και η αποστολή μαζικά στην ερευνήτρια, γ) η ταχυδρομική αποστολή 

από τους ίδιους τους ερωτώμενους στην ερευνήτρια με τη χρήση του προπληρωμένου τέλους, και τέλος 

δ) στις περιπτώσεις που εκδηλώθηκε αυτή η επιθυμία από τους ερωτώμενους, η ηλεκτρονική 

συμπλήρωση και αποστολή του ερωτηματολογίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το σημείο τέλους 

της έρευνας δεν ήταν προαποφασισμένο. Τα κριτήρια που είχαμε θέσει και συνυπολογίσαμε ώστε να 

εκτιμήσουμε την πορεία της συλλογής των δεδομένων και να αποφασίσουμε τη λήξη της έρευνας ήταν: 

α) η εκπνοή της προθεσμίας που έθετε η δεύτερη υπενθύμιση, β) η φθίνουσα ροή συμπληρωμένων 

                                                
115 Το άτυπο αυτό δίκτυο διαμεσολαβητών βασίστηκε σε κοινωνικές/επαγγελματικές διασυνδέσεις μεταξύ των μελών ΔΕΠ 
στο χώρο και συγκροτήθηκε μετά από την προσωπική επικοινωνία μαζί τους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε σε αυτό το σημείο 
τόσο την προθυμία με την οποία δέχτηκε η πλειονότητα των ανθρώπων στους οποίους απευθυνθήκαμε όσο και τη συνέπεια 
που έδειξαν σε σχέση με τις αρχικές δεσμεύσεις. Η προθυμία και η συνέπεια είναι δυο κρίσιμα στοιχεία για την λειτουργία και 
αποτελεσματικότητα ενός τέτοιου δικτύου, ωστόσο δεν μπορούν να θεωρηθούν δεδομένα. Επίσης, χρειάζεται να 
επισημάνουμε ότι η πρακτική της διαμεσολάβησης μπορεί να ακυρωθεί στην πράξη ή/και να λειτουργήσει αρνητικά για 
λόγους που σχετίζονται κυρίως με τις εσωτερικές δυναμικές του υπό μελέτη πεδίου, στην προκειμένη περίπτωση των 
τμημάτων.        
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ερωτηματολογίων και γ) το ίδιο το ποσοστό των επιστροφών. Χρονικά η ολοκλήρωση της έρευνας 

συνέπεσε με το τέλος του εαρινού εξαμήνου.      

 Ολοκληρώνοντας, πρέπει να γίνει μνεία σε δυο στοιχεία, τα οποία, όπως φάνηκε εδώ, μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικά μεθοδολογικά εργαλεία για μελλοντικές έρευνες. Το πρώτο έχει σχέση με την 

ιδέα δημιουργίας δικτύου υποστήριξης. Οφείλουμε σε αυτό το σημείο να αναγνωρίσουμε ρητά τη μεγάλη 

συμβολή που μπορεί να είχε ένα δίκτυο διαμεσολαβητών για την διεξαγωγή μιας τέτοιου τύπου έρευνας. 

Ο ρόλος τους εν προκειμένω αποδείχτηκε καθοριστικός τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την 

υλοποίηση της διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα, καθώς αποτέλεσαν το συνδετικό μας κρίκο με τα 

τμήματα, ειδικά στις περιπτώσεις που λόγω απόστασης δεν μπορούσαμε να προσεγγίσουμε εύκολα. Το 

δεύτερο στοιχείο, που θα θέλαμε να επισημάνουμε, προκύπτει από το γεγονός ότι στη διάρκεια της 

έρευνας υπήρξαν αρκετά μέλη ΔΕΠ που ακόμα και αν δεν δέχτηκαν να συμπληρώσουν το 

ερωτηματολόγιο, έδειξαν μεγάλο προβληματισμό και  ενδιαφέρον για το αντικείμενο της έρευνας. Αυτή 

η τάση διαφάνηκε κυρίως μέσα από τρεις συμπεριφορές που εκδηλώθηκαν αυθόρμητα με αφορμή το 

ερωτηματολόγιο. Πρώτον, μας δέχτηκαν εκτός προγραμματισμένου χρόνου και συζήτησαν μαζί μας 

εκτενώς για το θέμα, δεύτερον, σε κάποιες περιπτώσεις αποστολής επισύναψαν σημείωμα με σχετικά 

σχόλια. Και τρίτον, υπήρξαν περιπτώσεις μελών ΔΕΠ που μας έστειλαν ηλεκτρονικά μηνύματα 

προκειμένου να τεκμηριώσουν τους λόγους που δεν μπορούσαν ή κυρίως δεν επιθυμούσαν να 

ανταποκριθούν. Τα στοιχεία αποτελούν, θεωρούμε, ενδείξεις της ετοιμότητας των δρώντων  στο εν λόγω 

πεδίο για μια σε βάθος ποιοτική προσέγγιση του ζητήματος των προγραμμάτων μέσα από τη μέθοδο της 

ημι-δομημένης συνέντευξης στο μέλλον.          

 

9.1.3.2. Πληθυσμός που μελετάται- Το Δείγμα   
 
 
 Όπως χαρακτηριστικά γράφει ο Robson (1993: 135) «[η] δειγματοληψία είναι μια σημαντική όψη 

της ζωής γενικά αλλά και της έρευνας ειδικότερα. [Συχνά] [π]ροβαίνουμε σε κρίσεις για ανθρώπους, 

τόπους και πράγματα στη βάση αποσπασματικών στοιχείων/δεδομένων». Η σημασία του δείγματος 

έγκειται στο γεγονός ότι συνδέεται με την εγκυρότητα των ίδιων των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Συγκεκριμένα, η δυνατότητα και τα περιθώρια γενίκευσης των ευρημάτων μιας έρευνας σε όλο τον 

πληθυσμό αναφοράς στη δεδομένη χρονική στιγμή διεξαγωγής της αποτελούν κριτήριο για τη βαρύτητα 

της επιστημονικής θέσης που εκφέρεται και κατ’ επέκταση για την ποιότητα της μελέτης συνολικά. 

Δείγμα και πληθυσμός αντιπροσωπεύουν το επιλεγμένο μέρος και το σύνολο αντίστοιχα από μονάδες του 

ίδιου είδους, είτε πρόκειται για άτομα, είτε για γεγονότα, περιστάσεις, ομοειδείς περιπτώσεις κλπ. 

(Robson, 1993). Στην πλειοψηφία των μελετών η δειγματοληψία κάποιου είδους είναι αναγκαία συνθήκη 

για τη ανάπτυξη των σχεδίων έρευνας, καθώς δεν είναι εφικτό να συμπεριληφθεί το σύνολο του 
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πληθυσμού στη διαδικασία συλλογής δεδομένων. Ωστόσο, ο Robson (1993:136) επισημαίνει ότι: 

«[υ]πάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες είναι εφικτή η εξέταση ολόκληρου του πληθυσμού». Όταν 

ο πληθυσμός μιας έρευνας, έχει προσδιοριστεί με τρόπο που να καθιστά το μέγεθός του διαχειρίσιμο, για 

παράδειγμα οι διευθυντές ενός οργανισμού, οι μαθητές ενός σχολείου, οι πελάτες μιας συγκεκριμένης 

δημόσιας υπηρεσίας κλπ, τότε προκρίνεται ως καταλληλότερη η συνολική εξέταση. Όπως τονίζει στη 

συνέχεια, «η πλήρης καταγραφή ενός πληθυσμού είναι αναγκαστικά ανώτερη σε σχέση ακόμα και με μια 

καλή δειγματοληπτική μελέτη του» (ό.π.).  

 Με αναφορά στις παραπάνω μεθοδολογικές αρχές για τη δειγματοληψία, εκτιμήσαμε τις 

δυνατότητες και τις ανάγκες του εμπειρικού πεδίου της παρούσας έρευνας και καταλήξαμε ότι είναι 

δυνατό και σε κάποιο βαθμό επιβεβλημένο να εξετάσουμε τους πληθυσμούς ενδιαφέροντος σε καθεμία 

από τις μεθόδους που εφαρμόζουμε (ερωτηματολόγιο και κειμενική ανάλυση εγγράφων), αποφεύγοντας 

τις δειγματοληψίες. Ο πρώτος λόγος που τεκμηριώνει αυτή την επιλογή έχει σχέση με το γεγονός ότι δεν 

υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα για το ειδικό αντικείμενο της παρούσας μελέτης σε εθνική κλίμακα. Το 

στοιχείο αυτό έχει διττή σημασία. Αφενός σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στη βιβλιογραφία οι αναγκαίες 

πληροφορίες, οι οποίες θα μας καθοδηγήσουν στον προσδιορισμό ποιοτικών κριτηρίων, όχι μόνο 

αριθμητικών, για να επιλέξουμε τους καταλληλότερους τύπους δειγματοληψίας (Robson, 1993). 

Αφετέρου, η συνολική αποτύπωση του πεδίου των ΠΠΣ μέσα από την μελέτη των πληθυσμών 

(τμημάτων, προγραμμάτων και μελών ΔΕΠ) ενισχύει τη σημασία και τη συμβολή της παρούσας μελέτης 

στο πεδίο της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.116  

 Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν γίνεται δειγματοληψία έχει σχέση με τα χαρακτηριστικά των 

πληθυσμών ενδιαφέροντος της μελέτης. Ειδικά, όσον αφορά τον πληθυσμό του ερωτηματολογίου, που 

συζητάμε εδώ, τα γνωρίσματα που έκριναν την απόφαση είναι, πρώτον, η ευκρίνεια των κριτηρίων για 

τον προσδιορισμό των υποκειμένων που απαρτίζουν τον πληθυσμό-στόχο, δεύτερον, ο μικρός αριθμός 

των υποκειμένων που περιλαμβάνει και τέλος, η εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους. 

Συνοψίζοντας, ο πληθυσμός της έρευνας με το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ όλων των 

βαθμίδων που στελεχώνουν τα 18 Π.Τ. Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης117. Κατά την περίοδο 

                                                
116 Η διεξαγωγή κάποιου είδους δειγματοληψίας θα ήταν επιβεβλημένη στην περίπτωση ερευνών υποδομής ή βάθους με 
σκοπό είτε τη διάγνωση των αναγκών του πεδίου είτε την αποσαφήνιση συγκεκριμένων ζητημάτων, αντίστοιχα (Bryman, 
2001a). Προϋπόθεση σε μια τέτοια περίπτωση θα ήταν η χρήση λιγότερο δομημένων εργαλείων συλλογής δεδομένων σε 
σχέση με το παρόν ερωτηματολόγιο (Robson, 1993).  
117 Στην παρούσα έρευνα δεν συμπεριλήφθηκε το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, λόγω 
του εξειδικευμένου γνωστικού αντικειμένου. Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών (2010-2011: 25): «Αποστολή του Τμήματος 
είναι η κατάρτιση ειδικών παιδαγωγών για την προσχολική και την πρώτη σχολική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος δίνεται στους φοιτητές/φοιτήτριες η δυνατότητα εκπαίδευσης στις ακόλουθες ομάδες 
μαθητών/μαθητριών με ειδικές ανάγκες: α) νοητική υστέρηση, β) προβλήματα ακοής, γ) προβλήματα όρασης, δ) αυτισμός και 
ε) μαθησιακές δυσκολίες».    
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διεξαγωγής της έρευνας αριθμούσε 423 υποκείμενα. Οι πηγές για την απογραφή τους ήταν οι Οδηγοί 

Σπουδών της αντίστοιχης περιόδου, σε συνδυασμό με τις ιστοσελίδες των τμημάτων.     

 

9.1.3.3. Περιορισμοί και Πλεονεκτήματα της έρευνας του ερωτηματολογίου   
 
 

 Στη σχετική βιβλιογραφία είναι σύνηθες να απαριθμούνται και να αντιπαραβάλλονται τα 

πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί των κύριων μεθόδων έρευνας των κοινωνικών επιστημών, 

προκειμένου να αναδειχθούν οι δυνατότητες και τα προβλήματα που συνεπάγεται η εφαρμογή τους στο 

εμπειρικό πεδίο (Robson, 1993, Oppenheim, 2001). Ειδικά, όσον αφορά το ερωτηματολόγιο 

(Oppenheim, 2001), στα θετικά συγκαταλέγονται: α) το χαμηλό κόστος για τη συλλογή των δεδομένων, 

β) η οικονομία χρόνου, γ) η αποφυγή της παρέμβασης του ερευνητή δ) η δυνατότητα προσέγγισης 

ερωτώμενων που βρίσκονται σε μακρινές αποστάσεις. Στα μειονεκτήματα της μεθόδου συγκαταλέγονται 

τα εξής: α) τα χαμηλά ποσοστά επιστροφών και οι ακόλουθες συνέπειες στην εγκυρότητα, β) η 

ακαταλληλότητα για συγκεκριμένες ομάδες υποκειμένων, π.χ. αναλφάβητων, μικρών παιδιών, ατόμων με 

αναπηρίες κλπ., γ) η αδυναμία διόρθωσης παρανοήσεων, ασαφειών και παροχής διευκρινίσεων δ) η 

αδυναμία ελέγχου τόσο στη σειρά με την οποία συμπληρώνεται το ερωτηματολόγιο όσο και στην ύπαρξη 

κενών στις απαντήσεις ή τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από άλλο άτομο και τέλος, ε) η 

αδυναμία συγκέντρωσης επιπλέον δεδομένων μέσα από την παρουσία και την παρατήρηση του 

ερευνητικού πεδίου από τον ερευνητή. Ο Oppenheim (2001) σημειώνει ότι τα παραπάνω πλεονεκτήματα 

και τα μειονεκτήματα του ερωτηματολογίου συναντώνται αντεστραμμένα στη μέθοδο της συνέντευξης.  

 Όπως, ήδη έχει περιγραφεί λεπτομερώς, η διαδικασία συλλογής των δεδομένων προώθησε την 

κύρια μέθοδο του ερωτηματολογίου μέσα από στρατηγικές προσωπικής επικοινωνίας και οικοδόμησης 

σχέσης εμπιστοσύνης με τους ερωτώμενους, μια πρακτική δηλαδή, η οποία συναντάται κατά κύριο λόγο 

στη μέθοδο της συνέντευξης. Η επιλογή αυτή έγινε ακριβώς για να επωφεληθούμε των πλεονεκτημάτων 

των δύο μεθόδων, και μεγιστοποιώντας την αποτελεσματικότητά τους, να μπορέσουμε να 

συγκεντρώσουμε ένα επαρκές αριθμητικά και υψηλό ποιοτικά δείγμα επιστροφών. 

  Επιχειρώντας ένα σύντομο απολογισμό, θεωρούμε ότι ο συνδυασμός ενός δομημένου 

ερευνητικού εργαλείου με μια πιο «ανοιχτή» διαδικασία διακίνησής του, παρόλο που δεν ήταν η 

οικονομικότερη λύση, τόσο αναφορικά με το κόστος, όσο και από άποψη χρόνου και δυνάμεων, μας 

επέτρεψε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά τον «ιδιαίτερο» πληθυσμό υποκειμένων της έρευνας. Η 

ιδιαιτερότητα των πανεπιστημιακών καθηγητών ως φορέων του λόγου που μελετά η παρούσα έρευνα 

σχετίζεται με τέσσερα επιμέρους γνωρίσματα της επαγγελματικής τους ταυτότητας. Το πρώτο αφορά το 

γεγονός ότι η εξειδίκευσή τους στην έρευνα τούς καθιστά ικανούς και, όπως διαπιστώσαμε, αυστηρούς 

αξιολογητές μιας ερευνητικής διαδικασίας πριν αποφασίσουν να συμμετάσχουν σε αυτή. Το δεύτερο 
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στοιχείο αφορά στο γεγονός ότι στην παρούσα έρευνα είναι οι δρώντες στο υπό μελέτη πεδίο, γεγονός 

που τους καθιστά ακόμα περισσότερο επιφυλακτικούς ως προς τα κίνητρα και το ρόλο μιας σχετικής 

έρευνας. Το τρίτο στοιχείο αφορά τις δεδομένες σχέσεις ιεραρχίας που λειτουργούν εντός του 

ακαδημαϊκού πεδίου, και οι οποίες τη στιγμή της έρευνας ανατρέπονται προσωρινά αφού ο έλεγχος της 

κοινωνικής περίστασης περνάει ή θα πρέπει να περάσει στο (νέο) ερευνητή. Τέλος, εμπόδιο στην 

συμμετοχή των μελών ΔΕΠ είναι και ο μεγάλο φόρτος εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ότι ένα 

δομημένο εργαλείο «προστατεύει» την έρευνα από τυχόν ανεξέλεγκτες μετακινήσεις στις απαντήσεις, 

ενώ την ίδια στιγμή η προσωπική επικοινωνία πείθει για τα κίνητρα, εγκαθιδρύει κλίμα εμπιστοσύνης, 

αφήνει περιθώρια για αποσαφηνίσεις, υπενθυμίζει και  προτρέπει. 

  

9.1.4. Η ανάλυση των ευρημάτων 

9.1.4.1.  Η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων  

 Η επεξεργασία των πληροφοριών που συλλέχθηκαν με το ερωτηματολόγιο έγινε στατιστικά στο 

σύνολο του δείγματος των έγκυρων ερωτηματολογίων για καθένα από τα επιμέρους τέσσερα μέρη 

ερωτήσεων. Στόχος της συγκεκριμένης ανάλυσης ήταν η αξιοποίηση των δεδομένων προκειμένου να 

παραχθούν ερευνητικά αποτελέσματα, που θα συμβάλουν επαρκώς στην απάντηση των ερευνητικών 

ερωτημάτων της μελέτης. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS ενώ το είδος/οι δυνατότητες 

των δεδομένων υπέδειξαν τη μέθοδο ή τις μεθόδους της στατιστικής ανάλυσης που εφαρμόστηκαν σε 

κάθε περίπτωση (Κατσίλης, 1997, Παπαδημητρίου, 2005, Κατσής κ. συν., 2011). Ενδεικτικά, σε αυτό το 

σημείο αναφέρουμε ότι η στατιστική επεξεργασία επικεντρώθηκε στις εξής μεθόδους: α) στον 

υπολογισμό της μέσης κεντρικής θέσης (Mean) για την αποτύπωση του επιπέδου σπουδαιότητας που 

αποδίδεται σε καθεμία από τις 17 γενικές ικανότητες του ερωτηματολογίου, β) στην παραγοντική 

ανάλυση των συντελεστών συνάφειας και ειδικότερα στην ανάλυση των κύριων συνιστωσών (Principal 

Component Analysis, CPA) σχετικά με το βαθμό σπουδαιότητας και επίτευξης των ειδικών ικανοτήτων 

(Καρλής, 2005) και τέλος, γ) στην πολλαπλή παλινδρομική ανάλυση για την ανάδειξη της γραμμής 

σχέσης μεταξύ των μεταβλητών που περιγράφουν τα τρία συστήματα μηνυμάτων του παιδαγωγικού 

λόγου (περιεχόμενο, παιδαγωγική, αξιολόγηση).   

 
9.1.4.2. Εννοιολογικό πλαίσιο για την ανάλυση των ευρημάτων του 

 ερωτηματολογίου: Μια εξωτερική γλώσσα περιγραφής  
 
 

Στην ανάλυση τα ποσοτικά δεδομένα για τη σπουδαιότητα και το επίπεδο της ανάπτυξης των 

ικανοτήτων αντιμετωπίστηκαν ως κειμενική παραγωγή των μελών ΔΕΠ και αξιοποιήθηκαν ερμηνευτικά 
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προκειμένου να ανασυγκροτηθεί ο αποσπασματικός λόγος των υποκειμένων σε σχέση με κάθε μια 

ικανότητα, ώστε να αναδειχθεί συνολικά ο τρόπος με τον οποίο νοηματοδοτείται και πραγματώνεται ο 

κυρίαρχος λόγος των πολιτικών για τις ικανότητες αναφορικά, πρώτον, με το ενδεχόμενο υλοποίησής του 

επί του πρακτέου  στο μέλλον, και δεύτερον στη σχέση του με τα υφιστάμενα προγράμματα.  

Σύμφωνα με το μοντέλο ανάλυσης τα προγράμματα σπουδών ανάλογα με το συνδυασμό 

ταξινομήσεων, περιχαράξεων και προβολών στα νοήματα χωρίζονται σε οχτώ τύπους, οι οποίοι 

περιγράφουν μορφές αναπλαισίωσης και οργάνωσης της  εκπαιδευτικής γνώσης στα πανεπιστημιακά 

προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.Ο προσανατολισμός στα συστήματα νοημάτων του 

ακαδημαϊκού πεδίου ή στα νοήματα του ‘έξω’ κόσμου της πρακτικής, της εργασίας και της καθημερινής 

εμπειρίας αποτελούν σημαντική διάκριση που παραπέμπει σε πλήθος άλλων θεωρητικών διχοτομήσεων, 

σημαντικών για την ανάλυση και την κατανόηση των διάφορων ειδών γνώσης και των γνωστικών δομών 

που τις συγκροτούν και τις υποστηρίζουν, καθώς και τις συνέπειες που αυτές δημιουργούν στα άτομα ως 

γνωστικά υποκείμενα, στο προφίλ των επαγγελματικών πεδίων όπου εφαρμόζονται και στην ίδια τη 

γνώση ως πανανθρώπινο κεφάλαιο.  

Ο Muller (2008, 2009) πραγματεύεται το ζήτημα της γνώσης και των ικανοτήτων στο σύγχρονο 

παγκόσμιο κόσμο της εξειδίκευσης και του «γενικισμού».118 Ο σκοπός του είναι να παρουσιάσει το 

ειδικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συνυπάρχουν σήμερα τα διάφορα είδη γνώσεων, τα προβλήματα που έχει 

και ποιες συνέπειες δημιουργεί. Το βασικό επιχείρημά του στηρίζεται στην παρατήρηση ότι τα τελευταία 

χρόνια η ιδέα του ‘γενικισμού’ των ικανοτήτων επανέρχεται συνεχώς μέσα από διάφορες οργανωτικές 

επαναφορές μαθησιακών αποτελεσμάτων, επιτελέσεων ή/και γνώσεων, έχοντας πάντα ως βασικό 

διακύβευμα την «μεταφορά» των γνώσεων και των ικανοτήτων που αποκτούν τα άτομα (Muller, 2008: 

3). Υποστηρίζει ότι για την επιμονή στη συγκεκριμένη οργανωτική επιλογή του γενικισμού των 

ικανοτήτων αλλά και για τα προβλήματα που τελικά προκύπτουν ευθύνεται το γεγονός ότι κάτω από την 

ιδέα του γενικισμού στα προγράμματα συγκεντρώνονται αδιακρίτως γνώσεις διαφορετικής ποιότητας. 

Παρόμοιο επιχείρημα διατυπώνει και ο Beck (2009: 7) γράφοντας:  «O  εκπαιδευτικός των ικανοτήτων 

αναμένεται να κατέχει υψηλού επιπέδου εξειδίκευση βασισμένη σε ευρείες περιοχές γνώσης και σκέψης, 

ενώ δεν λείπουν οι περιπτώσεις που καλείται να αντλεί τις πηγές του από τη σχετική έρευνα». Με 

δεδομένα τα παραπάνω το πρόβλημα φαίνεται να ξεκινάει από το γεγονός ότι  στο σύγχρονο λόγο,  δεν 

διαχωρίζονται οι δυο σημασίες [senses] που περιέχονται αναγκαστικά, αν και όχι εμφανώς, σε 

οργανωτικές δομές γνώσης με χαρακτηριστικά γενικισμού (Muller, 2008: 3). Ο Muller χαρακτηρίζει ή 
                                                
118 Ο ‘Γενικισμός’ αναφέρεται στην τάση να δίδεται προτεραιότητα στις διαδικασίες και τα κριτήρια που δεν σχετίζονται με 
συγκεκριμένα επαγγέλματα, επιστημονικές περιοχές ή πεδία μελέτης. Τα κριτήρια επιχειρείται να νομιμοποιηθούν με 
αναφορά  στις ανάγκες των καταναλωτών, αν και συχνά προωθούνται από τις κυβερνήσεις και άλλους διεθνείς οργανισμούς. 
Ο ‘Γενικισμός’ αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση στην άσκηση εξουσίας από ειδικές επαγγελματικές ομάδες, βασισμένες σε 
συγκεκριμένες επιστήμες ή άλλους εξειδικευμένους οργανισμούς, προς γενικά κριτήρια τα οποία διατυπώνονται από τους 
εκάστοτε ισχυρούς ρυθμιστικούς φορείς (Young, 2006). 
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αποδίδει τη μη διάκριση σε ‘ελλιπή κατανόηση’ χωρίς να αναλύει περαιτέρω το ζήτημα (Muller 2008: 4). 

Βεβαίως, το γενικότερο πλαίσιο της εργασίας του – με τα περί μεταφοράς της γνώσης, καθώς και η 

εμπειρική αναφορά στα δεδομένα της Νότιας Αφρικής- υπαινίσσεται, παρόλο που δεν το αναλύει, τον 

ρόλο των πολιτικών119. 

Προκειμένου να αναδείξει και να διαχειριστεί θεωρητικά το διττό περιεχόμενο του γενικισμού 

αναφορικά με το είδος των γνώσεων που εμπερικλείει εισάγει για πρώτη φορά στη σχετική βιβλιογραφία 

τις έννοιες του γενικισμού 1  (generic 1) και γενικισμού 2 (generic 2). Ο γενικισμός 1 αναφέρεται στα 

εννοιολογικά περιεχόμενα, τα οποία διαφοροποιούν και θεμελιώνουν τα βασικά επιστημονικά πεδία 

γνώσης, δηλαδή τα μαθηματικά και τη γλώσσα. Όπως προσθέτει, οι έννοιες αποτελούν την προϋπόθεση 

της επιστημονικής γνώσης. Αντίστοιχα, ο γενικισμός 2 αντιπροσωπεύει τις γνώσεις και τις ικανότητες 

που σχετίζονται με συγκεκριμένα πλαίσια εφαρμογής και δράσης στο χώρο της εργασίας και της 

καθημερινής ζωής (Muller 2008:4). Η μη διάκριση μεταξύ του γενικισμού 1 και 2 οδηγεί σε μια 

αδυναμία διάκρισης μεταξύ των διαφορετικών αυτών ειδών γνώσης, των οργανωτικών τους αρχών, της 

κοινωνικής τους βάσης, καθώς και των συνεπειών που προκαλούν. Καταλήγει τονίζοντας ότι η 

σημαντικότερη συνέπεια από την εστίαση στις ικανότητες τελικά οδηγεί στην περιθωριοποίηση της ίδιας 

της γνώσης (Muller, 2008: 4).  

Μεταφέροντας την παραπάνω διάκριση στην οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών ο Muller 

(2008) αναφέρεται στους Chosholm et al. (2005), οι οποίοι ως εσωτερικά στοιχεία της συνοχής των 

προγραμμάτων θεωρούν είτε τις έννοιες (conceptual coherence), είτε τα πλαίσια εφαρμογής τους 

(contextual coherence). Στην πρώτη περίπτωση η συνοχή βασίζεται στον ‘επιστημολογικό πυρήνα’ ενός 

επιστημονικού πεδίου και διακρίνεται από διαβάθμιση της αφηρημένης σκέψης και της εννοιολογικής 

δυσκολίας. Στη δεύτερη περίπτωση η συνοχή καθορίζεται από το πεδίο της εφαρμογής των γνώσεων 

ενός πεδίου ή μιας γνωστικής περιοχής [region]. Η συνοχή βασίζεται σε κατατμημένες γνώσεις σχετικές 

με τα συγκεκριμένα πλαίσια της εφαρμογής τους (Muller 2008: 23). Αυτό που φαίνεται να συμβαίνει στις 

περιπτώσεις προγραμμάτων βασισμένων σε αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα [outcome-based 

curricula] είναι η αλλαγή από την πρώτη μορφή οργάνωσης της γνώσης στη δεύτερη, με τρόπο που η 

                                                
119 Στην παρούσα εργασία οι πολιτικές και οι αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μεταξύ του υπερεθνικού και του εθνικού 
επίπεδου της διαμόρφωσης και της εφαρμογής τους είναι κομβικές για τη δημιουργία ενός πλαισίου μη διάκρισης των 
διαφορετικών ειδών γνώσης και την αναπαραγωγή του μέσα από προγράμματα σπουδών που θα πάψουν να οργανώνονται με 
αναφορά στα ακαδημαϊκά πεδία, αλλά θα οργανώνονται με αναφορά σε αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα γενικών και 
ειδικών ικανοτήτων (Tuning Project, 2003). Σε αυτή την προσέγγιση, οι ικανότητες ορίζονται με αναφορά σε αποτελέσματα 
και επιτελέσεις [performance] (Moore, 2007). Θεωρητικά, το ζήτημα αυτό μπορεί να αναλυθεί με αναφορά στην τεχνολογία 
της επιτελεστικότητας [performativity], όπως την αναλύει ο Ball (2008a: 49), καθώς η μεθοδολογία των ικανοτήτων αποτελεί 
την κυριότερη έκφρασή της. Μέσα από αυτή νομιμοποιούνται και προωθούνται όλα τα επιμέρους διακυβεύματα των 
πολιτικών, όπως η μεταφορά της γνώσης που ο Muller (2008) στην ανάλυσή του επικαλείται ως το κυρίαρχο στοιχείο, που 
προκαλεί όλες αυτές τις επανεμφανίσεις της μεθοδολογίας των μαθησιακών αποτελεσμάτων σε διάφορα εκπαιδευτικά 
συστήματα/δομές. Λεπτομερώς, τα ζητήματα αυτά αναλύονται στο Πρώτο κεφάλαιο της διατριβής.   
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δεύτερη να γίνεται όλο και πιο κυρίαρχη. Ο Muller κάνει έναν απολογισμό των συνεπειών αυτής της 

μετατόπισης στις αρχές οργάνωσης των προγραμμάτων, λέγοντας ότι τα πεδία με χαρακτηριστικά του 

γενικισμού 1 αντιμετωπίζονται ως πεδία με χαρακτηριστικά του γενικισμού 2, γεγονός αυθαίρετο, 

αταίριαστο και ανεπαρκές για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιστημονικών πεδίων (Muller, 2008). Η 

μάθηση σε ένα τέτοιο πλαίσιο τίθεται σε κίνδυνο διότι, βασικά βήματα για την κατανόηση εννοιών 

παραλείπονται με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σημαντικά γνωστικά κενά (Muller, 2008). Ωστόσο, η 

μετακίνηση από τις έννοιες στα πλαίσια, ως οι βάσεις οργάνωσης προγραμμάτων, από μια άλλη 

προοπτική αποκαλύπτει ότι η διάκριση αυτή δε ήταν/είναι ποτέ απόλυτη και ότι σε ένα πρόγραμμα 

συνυπάρχουν σε κάποιο βαθμό και συνδυάζονται και τα δυο αυτά κριτήρια οργάνωσης. (Muller, 2008).                                                           

Με βάση όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι το Tuning Project, ως ένα πρόγραμμα βασισμένο σε 

μαθησιακά αποτελέσματα, το οποίο αποτελεί πρόταση μετάβασης από προγράμματα με εντονότερα 

χαρακτηριστικά γενικισμού 1 σε προγράμματα ικανοτήτων, δηλαδή γενικισμού 2, μπορεί να αναλυθεί 

προκειμένου να βρεθεί σε τι βαθμό και με ποιους τρόπους τα στοιχεία του γενικισμού 1 και 2 υπάρχουν 

στις ικανότητες που προτείνει. Με άλλα λόγια, το αναλυτικό ερώτημα που μπορεί να τεθεί αφορά το 

βαθμό γενικισμού 2 που εισάγει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στα επιστημονικά πεδία με τα οποία έχει 

ασχοληθεί, καθώς και ο εντοπισμός εκείνων των στοιχείων που αμεσότερα παραπέμπουν και σχετίζονται 

με ό,τι αντιπροσωπεύει ο γενικισμός 1.  

Ενισχυτική της παραπάνω θεωρητικής τοποθέτησης είναι στο εμπειρικό πεδίο της παρούσας 

έρευνας η κοινή διαπίστωση τόσο από μας όσο και τους ερωτώμενους καθηγητές ότι στον κατάλογο των 

ικανοτήτων για τις επιστήμες της εκπαίδευσης που διαμορφώθηκε μέσα από τις δράσεις του Tuning 

Project συμπεριλαμβάνονται με ενιαίο τρόπο πολύ διαφορετικές στη βαρύτητα και το περιεχόμενο 

ικανότητες. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να παραπέμπει σε μια μορφή ανάμιξης χαρακτηριστικών γνώσης 

γενικισμού 1 και 2, όπως την αναπτύσσει ο Muller στο κείμενό του. Μεθοδολογικά το στοιχείο αυτό 

ενισχύει την εκτίμησή μας ότι  η θεωρητική διάκριση μεταξύ γενικισμού 1 και 2 είναι χρήσιμη για την 

ανάλυση, τόσο για το ίδιο το πρόγραμμα Tuning Project ως παράδειγμα μελέτης του λόγου των ΕΕΠ όσο 

και για την ανάλυση και την ερμηνεία των εμπειρικών δεδομένων του ερωτηματολογίου της παρούσας 

έρευνας. Έτσι, οι γενικές και οι ειδικές ικανότητες που προτείνει επανομαδοποιούνται για τους σκοπούς 

της ανάλυσης σε αυτές που παραπέμπουν σε έννοιες γενικεύσιμες, ανεξάρτητα από τα συγκεκριμένα 

πλαίσια γνώσης, και σε αυτές που είναι ευέλικτες, διαδικαστικές και άμεσα συνδεδεμένες με το πλαίσιο 

της εφαρμογής τους. Αυτή η διάκριση σε πρώτο επίπεδο φαίνεται αρκετή, ωστόσο μελετώντας τις ίδιες 

τις ικανότητες διαπιστώνεται ότι τα συγκεκριμένα κριτήρια είναι ρευστά και έχουν πολύ περιορισμένα 

αναλυτικά όρια.  

Το ίδιο το αντικείμενο της ανάλυσης «απαιτεί» μια ενδιάμεση, περισσότερο αναλυτική  γλώσσα 

περιγραφής που να συνδέει τη θεωρία με το εμπειρικό πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Με 
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άλλα λόγια απαιτούνται αξιόπιστα κριτήρια τα οποία να επιτρέπουν την ταξινόμηση των υπό μελέτη 

ικανοτήτων σε κατηγορίες «συνεπείς» με το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας και αναλυτικά 

«ευαίσθητες» στις συνθήκες του εξειδικευμένου πεδίου εκπαίδευσης και επαγγελματικής δράσης των 

εκπαιδευτικών. Η ανάγκη αυτή μας παραπέμπει στο μοντέλο ανάλυσης των προγραμμάτων, που 

παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου. Το ερώτημα με αναλυτική 

σημασία είναι αν και ποιου τύπου προγράμματος τα χαρακτηριστικά «φέρουν» οι υπό μελέτη ικανότητες 

και πώς αυτό διαφοροποιεί το περιεχόμενό τους σε αυτές που βασίζονται σε έννοιες και σε αυτές που 

αναφέρονται σε ευέλικτα αλλά συγκεκριμένα κάθε φορά πλαίσια εφαρμογής.  

Τα μαθησιακά αποτελέσματα και οι ικανότητες με τον τρόπο που έχουν αναπτυχθεί στο σύγχρονο 

πεδίο της εκπαιδευτικής πολιτικής (Βλ. Κεφάλαιο 5) εξυπηρετούν πεδία διαφοροποιημένα από το 

ακαδημαϊκό πεδίο, άρα χαρακτηρίζονται από εξωτερική προβολή νοημάτων. Το στοιχείο αυτό περιορίζει 

την αναζήτηση στους τέσσερις τύπους προγραμμάτων του μοντέλου με την εξωτερική προβολή. 

Παρομοίως, η μεθοδολογία των μαθησιακών αποτελεσμάτων περιγράφει πολύ συγκεκριμένες γνώσεις 

και ικανότητες που χρειάζονται να κατακτώνται από τους εκπαιδευομένους, γεγονός που παραπέμπει σε 

πολύ συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης άρα και σε συνθήκες αυστηρής περιχάραξης. Το στοιχείο αυτό 

εστιάζει την αναζήτηση στους δυο τύπους προγραμμάτων με εξωτερική προβολή και αυστηρές 

περιχαράξεις. Πρόκειται για τα Επαγγελματικά προγράμματα Τύπου 1 και για τα Διαθεματικά 

προγράμματα ή Επαγγελματικά προγράμματα Νέου Τύπου 1. Το στοιχείο που διαφοροποιεί του δυο 

αυτούς τύπους προγραμμάτων είναι η ταξινόμηση. Στην έννοια της ταξινόμησης παραπέμπει σχετική 

αναφορά των Moore και Jones (2007) για τον τρόπο που συγκροτείται ο λόγος των ικανοτήτων από τους 

εκάστοτε φορείς της αναπλαισίωσής του. Υποστηρίζουν ότι βασικό στοιχείο της συγκρότησης του λόγου 

των ικανοτήτων είναι ο βαθμός μόνωσης που οι εκάστοτε φορείς αναπλαισίωσης (των ικανοτήτων) 

διατηρούν σε σχέση με την ακαδημαϊκά εξειδικευμένη γνώση του εκάστοτε πεδίου, και εν προκειμένω 

της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών και των επιστημών της εκπαίδευσης.  

Επιστρέφοντας στο μοντέλο ανάλυσης, βλέπουμε ότι στα Επαγγελματικά Προγράμματα Τύπου 1 

η ταξινόμηση είναι αυστηρή. Το στοιχείο αυτό παραπέμπει σε καλά μονωμένα περιεχόμενα και 

κατηγορίες, οι οποίες αναφέρονται σε απολύτως εξειδικευμένα επαγγελματικά πεδία. Η αυστηρή 

ταξινόμηση σε συνδυασμό με την αυστηρή περιχάραξη «ισορροπεί» την εξωτερική προβολή σε νοήματα, 

προσδίδοντας στα συγκεκριμένα προγράμματα χαρακτηριστικά εξειδίκευσης και σταθερότητας που 

συναντώνται στα μονοεπιστημονικά ακαδημαϊκά προγράμματα σπουδών. Πρόκειται για προγράμματα με 

σαφή επιστημονική βάση, αλλά συστηματική αναφορά στην επαγγελματική πρακτική υψηλής 

εξειδίκευσης των αποφοίτων και μελλοντικών επαγγελματιών. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, λόγω 

κυρίως της εισόδου της του τομέα στο Πανεπιστήμιο, απέκτησε τέτοια χαρακτηριστικά αναπλαισίωσης 

της γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο είναι θεμιτό να αναπτύσσονται γνώσεις και ικανότητες που περιγράφουν 
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έννοιες και επαγγελματικές συμπεριφορές, οι οποίες παραπέμπουν σε εξειδικευμένα επαγγελματικά 

πρότυπα δράσης για τους εκπαιδευτικούς.   

Το στοιχείο που διαφοροποιεί τα παραπάνω προγράμματα από τα προγράμματα  διαθεματικού 

τύπου του μοντέλου, τα οποία παραπέμπουν στην έννοια του γενικισμού,  είναι η χαλαρή ταξινόμηση 

μεταξύ των γνωστικών κατηγοριών και των περιοχών από όπου αντλούνται οι πόροι γνώσης. Η χαλαρή 

ταξινόμηση σε συνδυασμό με την εξωτερική προβολή νοημάτων κάνει το περιεχόμενο των 

συγκεκριμένων προγραμμάτων ρευστό και το εξαρτά σημαντικά από τα εκάστοτε πλαίσια εφαρμογής 

του. Σε αυτή την περίπτωση οι ικανότητες περιγράφουν πολύ γενικές γνώσεις, ευέλικτες δεξιότητες και  

επαγγελματικές πρακτικές με καινοτομικά χαρακτηριστικά. Τέτοιου είδους ικανότητες, όπως έχει ήδη 

αναλυθεί σε προηγούμενα κεφάλαια της διατριβής, προωθούνται κυρίαρχα από το λόγο των υπερεθνικών 

πολιτικών.   

Πρέπει να σημειωθεί ότι η ταξινόμηση ικανοτήτων στις δυο αυτές αναλυτικές κατηγορίες δεν 

είναι πάντα ευδιάκριτη, δεδομένου ότι πολλές από τις ικανότητες, ενώ φέρουν στοιχεία εξειδίκευσης, 

είναι ταυτόχρονα ευέλικτες. Για παράδειγμα η ειδική ικανότητα ‘Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των 

συμμετεχόντων σε μια μαθησιακή διαδικασία’, τοποθετείται σαφώς στην εκπαίδευση, ωστόσο η 

ταξινόμηση του περιεχομένου της είναι ασθενής, με αποτέλεσμα να γίνεται πολύ ευέλικτη και εξαιρετικά 

γενική. Στις περιπτώσεις που οι ικανότητες δεν περιγράφουν σαφώς μια συνθήκη εκτός εκπαιδευτικού 

πλαισίου, όπως για παράδειγμα η ‘Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα’, η 

ταξινόμηση μπορεί να είναι δυσδιάκριτη. Για τον λόγο αυτό επικουρικά αξιοποιήθηκαν οι τρεις 

κατηγορίες ανάλυσης λόγου που ο Beck (2009: 8) χρησιμοποίησε για την ανάλυση των επαγγελματικών 

επιπέδων απόδοσης [standards] για τους εκπαιδευτικούς της Αγγλίας, όπως αυτά ορίστηκαν από τον 

αρμόδιο Φορέα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης για τα Σχολεία [Training and Development Agency for 

Schools (TDA)] σε σχετική Πράξη του 2007. Συγκεκριμένα, ο Beck αναγνωρίζει ότι μέσα στο πλήθος 

των ικανοτήτων που περιγράφονται σε αυτό το έγγραφο, η έμφαση στην επιτέλεση είναι κυρίαρχη. Και 

τονίζει ότι αυτό δεν είναι εμφανές μόνο στο περιεχόμενο, αλλά και στον ίδιο τον λόγο [discourse] με τον 

οποίο αποδίδονται τα πρότυπα των ικανοτήτων. Καταγράφοντας τα ρήματα που χρησιμοποιούνται, 

παραθέτει τρεις κατηγορίες  ρημάτων. Η πρώτη, η οποία εκφράζει ρητά και στο επίπεδο του λόγου 

επιτελέσεις, που φαίνεται να αντιστοιχούν με ό,τι έχω περιγράψει ως ‘Επαγγελματικές Ικανότητες Νέου 

Τύπου’ περιέχει τα εξής ρήματα: ‘παρουσιάζω’, ‘επικοινωνώ’, ‘αναγνωρίζω’, ‘αναστοχάζομαι’, 

‘βελτιώνω’, ‘χρησιμοποιώ’, ‘προσαρμόζω’, ‘καθοδηγώ’, ‘αξιολογώ’. Το γεγονός ότι αντίστοιχες 

διατυπώσεις συναντώνται σε αρκετές από τις υπό μελέτη στην παρούσα έρευνα γενικές και ειδικές 

ικανότητες, μας επιτρέπει τη χρήση της ανάλυσης λόγου αυτού του είδους ως επικουρικό κριτήριο 

κατάταξης, σε όποιες περιπτώσεις δεν είναι απολύτως αξιόπιστα τα κριτήρια α) του βαθμού εξειδίκευσης 

ή αλλιώς εξειδικευμένης γνώσης στην οποία παραπέμπει η κάθε ικανότητα, και β) των εννοιολογικών 
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απαιτήσεων κάθε ικανότητας (Muller, 2009: 220). Οι υπόλοιπες δυο κατηγορίες ρημάτων/εκφράσεων 

που εντοπίζει ο Beck (2009: 8) αφορούν, η πρώτη, γνώσεις και τη δυνατότητα της εφαρμογής τους, για 

παράδειγμα «‘έχω επίγνωση ότι’, ‘γνωρίζω και κατανοώ’, ‘γνωρίζω τον τρόπο για να’», και η δεύτερη 

συγκεκριμένες επαγγελματικές δεσμεύσεις, για παράδειγμα «‘έχω υψηλές προσδοκίες’, ‘δεσμεύομαι’, 

έχω κριτική προσέγγιση’». Οι δυο αυτές κατηγορίες ανάλυσης λόγου ενίσχυσαν την κατάταξη των υπό 

μελέτη ικανοτήτων στις «Επαγγελματικές ικανότητες Τύπου 1» του μοντέλου της παρούσας μελέτης.         

Με βάση τα παραπάνω αναπτύχθηκε μια εξωτερική γλώσσα περιγραφής, βάσει της οποίας οι 

γενικές και οι ειδικές ικανότητες του Tuning, το οποίο παρουσιάζεται και αναλύεται διεξοδικά στο 8ο και 

στο 12ο κεφάλαιο της παρούσας διατριβής, διακρίνονται στις παραδοσιακά επαγγελματικές και στις 

επαγγελματικές νέου τύπου.  

Στη γλώσσα περιγραφής, οι παραδοσιακά επαγγελματικές ικανότητες  αντιπροσωπεύουν το 

παράδειγμα της επιστημονικής και επαγγελματικής συγκρότησης των εκπαιδευτικών, όπου προκρίνονται 

περιεχόμενα σχετικά με τη θεωρητική συγκρότηση, τις επαγγελματικές γνώσεις, τη δυνατότητα 

εφαρμογής των γνώσεων αυτών στην σχολική πράξη, την ηθική δέσμευση στην επαγγελματική 

δεοντολογία και την καλή γνώση της εθνικής γλώσσας, στοιχείο που παραπέμπει ευθέως στην έννοια της 

εθνικής ταυτότητας και στον παραδοσιακό ρόλο του δασκάλου σε σχέση με αυτή (Μπουζάκης & Τζήκας, 

1996,  Σταμέλος, 1999, Κυπριανός, 2007). Αντίθετα, οι επαγγελματικές ικανότητες νέου τύπου φέρουν 

στοιχεία αυτού που ο Muller περιγράφει ως γενικισμό 2. Σε αυτή την κατηγορία ταξινομούνται οι 

ικανότητες που παραπέμπουν στα γνωρίσματα και στις αξίες που αποδίδονται στον ανταγωνιστικό και 

ευέλικτο επαγγελματία στο σύγχρονο πλαίσιο της διεπιστημονικότητας, της πολυπολιτισμικότητας, της 

ανάγκης για νέες ιδέες, προσαρμοστικότητα, λήψη αποφάσεων και καλή διαπροσωπική επικοινωνία. 

Επίσης, συγκαταλέγονται οι γνώσεις ξένων γλωσσών και Η/Υ, καθώς και η ανάπτυξη γενικών 

ερευνητικών ικανοτήτων. Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται η ταξινόμηση των 17 υπό μελέτη 

γενικών ικανοτήτων στις παραπάνω δυο αναλυτικές κατηγορίες (Sarakinioti et al., 2011, Sarakinioti, 

2011).  

 

Πίνακας 9.1: Ταξινόμηση Γενικών Ικανοτήτων 
 

Ικανότητες  Παραδοσιακά Επαγγελματικές 

3. Βασικές γενικές θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των σπουδών τους 

4. Βασικές επαγγελματικές γνώσεις 

6. Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων  στην πράξη 

10. Ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής 

13. Ηθική δέσμευση σε ένα σύστημα επαγγελματικής δεοντολογίας 
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16. Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα120 

Ικανότητες Επαγγελματικές Νέου Τύπου 

1. Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονική ομάδα 

2. Αναγνώριση της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας 

5. Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης 

7. Ικανότητα παραγωγής νέων ιδεών  (δημιουργικότητα) 

8. Ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις 

9.  Ικανότητα  μάθησης 

11.  Ικανότητα λήψης αποφάσεων 

12.  Στοιχειώδεις ικανότητες στη χρήση Η/Υ 

14.  Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας 

15.  Γνώση ξένης γλώσσας 

17.  Ερευνητικές ικανότητες 

 

Με τα ίδια κριτήρια γίνεται η ανάλυση και η ταξινόμηση των 29 ειδικών ικανοτήτων που 

προτείνει το Tuning και οι οποίες αποτελούν μέρος του εμπειρικού αντικειμένου της παρούσας έρευνας. 

Οι 29 αυτές ικανότητες διακρίνονται στις ικανότητες που περιγράφουν παραδοσιακά επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών και σε εκείνες που εισάγουν στοιχεία του νέου επαγγελματισμού. 

Στην πρώτη περίπτωση συγκαταλέγονται οι ειδικές ικανότητες που σχετίζονται με ανάλυση 

εκπαιδευτικών εννοιών, με την κατανόηση του εκπαιδευτικού συστήματος, με τη διεξαγωγή 

εκπαιδευτικής έρευνας, και με τη λειτουργία της παραδοσιακής σχολικής τάξης, από τα αναλυτικά 

προγράμματα και την αξιολόγηση έως την αφοσίωση στην σχολική επιτυχία των μαθητών και την 

επίγνωση των διακριτών ρόλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντίθετα, στις 

ικανότητες του νέου επαγγελματισμού συγκαταλέγονται αυτές που εισάγουν την ιδέα των ποικίλων και 

εναλλακτικών πλαισίων μέσα στα οποία μπορεί να συντελεστεί το εκπαιδευτικό φαινόμενο, καθώς και 

αυτές που εισάγουν την ανάγκη για σύνδεση και επικοινωνία της εκπαίδευσης με πλαίσια εκτός αυτής. 

Επίσης, στις ικανότητες αυτές ταξινομούνται όσες από τις 29 εισάγουν για τους εκπαιδευτικούς συνθήκες 

δια βίου μάθησης και συνεχούς αυτό-αξιολόγησης της αποδοτικότητας τους, καθώς και όσες θέτουν το 

ζήτημα της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση συνθηκών γύρω από την  εκπαιδευτική διαδικασία, 

όπως ο σχολικός χρόνος, τα διάφορα έργα (projects) για τη βελτίωση του σχολείου, η διαφορετικότητα 

των μαθητών και η επίλυση ποικίλων προβλημάτων. Ακολουθεί η ταξινόμηση των 29 ειδικών 

ικανοτήτων του Tuning στις παραπάνω δυο αναλυτικές κατηγορίες.  

 

 

                                                
120 Λόγω του εθνικού στοιχείου αυτής της ικανότητας ταξινομείται στις παραδοσιακές επαγγελματικές ικανότητες για τους εκπαιδευτικούς. 
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Πίνακας 9.2: Ταξινόμηση Ειδικών Ικανοτήτων  
 

                                          Ικανότητες  Παραδοσιακά Επαγγελματικές 

1. Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών εννοιών, θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με συστηματικό τρόπο 
3. Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους 
4. Ικανότητα «ελέγχου» εννοιών και θεωριών σχετικών με τις επιστήμες της εκπαίδευσης 
8. Κατανόηση των δομών και των σκοπών του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο θα ενταχθεί μελλοντικά η 
δραστηριότητά τους. 
16. Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική επιτυχία των μαθητών 
17.Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών 
18. Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου 
                                              Ικανότητες Επαγγελματικές Νέου Τύπου121 

2. Ικανότητα αναγνώρισης πιθανών συνδέσεων μεταξύ μορφών ειδικών γνώσεων και των εφαρμογών τους στην 
εκπαιδευτική πολιτική και σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια 
5. Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της πολυπλοκότητας της μαθησιακής διαδικασίας 
6. Επίγνωση των διαφορετικών πλαισίων στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η μάθηση 
7. Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων σε μια μαθησιακή διαδικασία 
9. Ικανότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας σε διάφορα πλαίσια 
10. Δεξιότητες συμβουλευτικής 
11. Ικανότητα διαχείρισης έργων (projects) για τη βελτίωση/ανάπτυξη του σχολείου 
12. Ικανότητα διαχείρισης αναλυτικών σχολικών προγραμμάτων 
13. Ικανότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών 
14. Ικανότητα πρόβλεψης νέων εκπαιδευτικών αναγκών και απαιτήσεων 
15. Ικανότητα καθοδήγησης ή συντονισμού διεπιστημονικών ομάδων με εκπαιδευτικούς σκοπούς 
19. Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα 
20. Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση 
21. Ικανότητα στη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην ενσωμάτωσή τους σε διάφορα μαθησιακά 
περιβάλλοντα 
22. Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του σχολικού χρόνου 
23. Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης 
24. Επίγνωση της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 
25.Ικανότητα αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των επιδόσεων των μαθητών 
26. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε πλαίσιο συνεργασίας   
27. Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών 
28. Ικανότητα βελτίωσης του εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος 
29. Ικανότητα προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος σπουδών σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

 

9.1.4.3.  Η παρουσίαση των ευρημάτων  

 Η παρουσία των δεδομένων γίνεται σε ένα ενιαίο κεφάλαιο, η διάρθρωση του οποίου ακολουθεί 

τη δομή και τη λογική του ίδιου του ερωτηματολογίου. Η ανάπτυξη των ευρημάτων εκεί γίνεται 

κλιμακωτά από τα περισσότερο περιγραφικά στα επεξηγηματικά στατιστικά στοιχεία (Παπαδημητρίου, 

                                                
121 Πρέπει να σημειωθεί ότι στην πορεία της ανάλυσης αναδείχτηκε η σημασία μιας ακόμα διάκρισης των ικανοτήτων κάθε 
τύπου. Πρόκειται πρώτον για αυτές που είναι προσανατολισμένες στο μικροεπίπεδο του σχολείου ως χώρος μάθησης και στο 
μακροεπίπεδο της εκπαίδευσης ως ειδικό πεδίο/σύστημα γνώσης και δράσης και δεύτερον για αυτές που έχουν 
προσανατολισμό στο ευρύτερο πλαίσιο της αγοράς εργασίας, δηλαδή όσες κυρίως παραπέμπουν στην έννοια του 
«γενικισμού». Στη δεύτερη περίπτωση εντάσσονται οι πολύ ευέλικτες ικανότητες, για παράδειγμα η επίλυση προβλημάτων, η 
επικοινωνία με άτομα και ομάδες.    
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2005), ενώ η ανάλυση και η ερμηνεία με αναφορά στη θεωρία δεν διαχωρίζεται από την ίδια την 

παρουσίαση σε καμία φάση της ανάλυσης (Dowling & Brown 2010). Αυτό το πλαίσιο παρουσίασης 

δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια περισσότερο ερμηνευτική αντιμετώπιση των ποσοτικών δεδομένων, 

αξιοποιώντας το θεωρητικό και εννοιολογικό δυναμικό του  (παιδαγωγικού) λόγου (Bernstein, 2000). Με 

αυτόν τον τρόπο υλοποιείται, θεωρούμε, στο επίπεδο της ανάλυσης η ιδέα της οργανικής σύνδεσης 

ποσοτικών και ποιοτικών πρακτικών έρευνας, όπως έχει αναπτυχθεί στη σχετική βιβλιογραφία (Bryman, 

2001a, Dowling & Brown, 2010).  

 Οι Dowling & Brown (2010: 89) διατυπώνουν με ιδιαιτέρως έντονο τρόπο τη σχετική θέση τους. 

Παρόλο που δεν αποδεχόμαστε το επικριτικό ύφος της διατύπωσης, παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα 

διότι θεωρούμε ότι αποδίδει την ιδέα. Γράφουν: «Δυστυχώς, υπάρχει η τάση σε κάποιους ερευνητές που 

εφαρμόζουν ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις να κρύβονται πίσω από τη μέθοδο και να αγνοούν την 

κρίσιμη περιοχή της θεωρητικής ανάπτυξης. Στην αφελή χρήση ποσοτικών μεθόδων [ο ερευνητής] 

φαντάζεται ότι οι στατιστικές τεχνικές από μόνες τους θα εγγυηθούν την αξιοπιστία της δουλειάς. 

Αντίστοιχα, η αφελής ποιοτική έρευνα τείνει να υποκαθιστά την ανάλυση από αφηγήσεις. […] Από την 

άλλη πλευρά, η υιοθέτηση μιας προσέγγισης διπλής κατεύθυνσης που να περιλαμβάνει και ποσοτικές και 

ποιοτικές τεχνικές μπορεί να συμβάλει ώστε να ξεπεραστεί η ροπή προς αυτό που θα μπορούσε να 

αναφερθεί ως αφελής εμπειρισμός. Η ποιοτική φαντασία θα τείνει να απαιτεί από την ποσοτική ανάλυση 

εξηγήσεις βασισμένες στη χρήση μη στατιστικών εννοιών, τις οποίες ισχυρίζεται ότι μετράει. [Από την 

άλλη πλευρά,] [η] ποσοτική φαντασία απαιτεί ένα βαθμό ακρίβειας στον ορισμό, από τον οποίο η 

ποιοτική προσέγγιση μπορεί να απέχει. Σύμφωνα με την άποψή μας, λοιπόν, η καλύτερη επιλογή θα ήταν 

υπέρ μιας διαλογικής χρήσης ενός συνδυασμού ποιοτικών και ποσοτικών μεθόδων».   

 Στην ενότητα που ακολουθεί περιγράφεται το δεύτερο επίπεδο της μεθοδολογίας, η οποία αφορά 

την παραγωγή δεδομένων σχετικά με την αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών των Π.Τ. μέσα από την 

ανάλυση των αναγκαίων εγγράφων.  
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9.2. Ανάλυση Εγγράφων 

9.2.1. Το μεθοδολογικό πλαίσιο της ανάλυσης εγγράφων 

 
 Η ανάλυση εγγράφων στη βιβλιογραφία συνδέεται με ένα μεγάλο φάσμα θεωρητικών και 

μεθοδολογικών προσεγγίσεων ανάλυσης λόγου και ανάλυσης περιεχομένου (Berelson, 1952, Ball, 1993, 

Fairclough, 2008). Ενδεικτικά, ο Fairclough (2008) περιγράφει τις ακραίες τάσεις στο ευρύτερο πεδίο της 

ανάλυσης αναφέροντας ότι οι κοινωνικοί επιστήμονες που εργάζονται στο Παράδειγμα του λόγου 

τείνουν να μην αναλύουν κείμενα, ενώ αυτοί που εστιάζονται στη γλώσσα των κειμένων δεν εμπλέκονται 

με ζητήματα κοινωνικής θεωρίας. Βέβαια υπάρχουν και περιπτώσεις εκλεκτικής προσέγγισης του πεδίου 

της ανάλυσης (Ball, 1993, Fairclough, 2008). Ενδεικτικά, ο Fairclough (2008: 3), παρά τις 

γλωσσολογικές του καταβολές, υποστηρίζει ότι: «Η κειμενική ανάλυση αποτελεί ουσιαστικό κομμάτι της 

ανάλυσης λόγου, αλλά η ανάλυση λόγου δεν είναι μόνο η γλωσσολογική ανάλυση των κειμένων», και 

συνεχίζει: «[β]λέπω την ανάλυση λόγου σαν την ‘ταλάντωση’ μεταξύ της επικέντρωσης σε ένα 

συγκεκριμένο κείμενο και της εστίασης σε ό,τι καλώ ‘τάξη του λόγου’[.]». Σε αυτό το πλαίσιο, για 

λόγους αξιοπιστίας της παρούσας έρευνας απαιτείται εισαγωγικά να γίνει μια σύντομη αποσαφήνιση της 

οπτικής μέσα από την οποία οργανώθηκε και υλοποιήθηκε η ανάλυση των Προγραμμάτων Σπουδών. 

 Η μεθοδολογία με την οποία προσεγγίζουμε έγγραφα, είτε αυτό γίνεται για τις ανάγκες της 

βιβλιογραφικής ανασκόπησης (Βλ. Μέρος Τρίτο και Τέταρτο) είτε για την παραγωγή εμπειρικών 

δεδομένων, εκκινεί από το θεωρητικό πλαίσιο και τις έννοιες του λόγου (Ball, 1993) και του 

παιδαγωγικού λόγου (Bernstein, 2000), αντίστοιχα. Όπως έχει αναπτυχθεί λεπτομερώς στο θεωρητικό 

πλαίσιο «οι λόγοι είναι ‘πρακτικές που συστηματικά διαμορφώνουν τα αντικείμενα για τα οποία 

μιλούν…οι λόγοι δεν αφορούν τα αντικείμενα, δεν χαρακτηρίζουν τα αντικείμενα, τα συγκροτούν[.]» 

(Foucault, 1977: 49, όπως παρατίθεται στο Ball, 1993: 14). Σε αυτό το πλαίσιο «ο λόγος ενσωματώνει το 

νόημα και χρησιμοποιεί προθέσεις και λέξεις. […] Οι λέξεις επιλέγονται και συνδυάζονται με 

συγκεκριμένους τρόπους, μετατοπίζοντας ή εξαιρώντας άλλους συνδυασμούς πρακτικών λόγου 

[ρηματοποίησης και εκφοράς της σχέσης εξουσίας - γνώσης και σκέψης]» (Ball, 1993:14). Πρόκειται με 

άλλα λόγια για ρηματικές πρακτικές, οι οποίες αποτυπώνονται σε κείμενα, και χωρίς να σου λένε τι να 

κάνεις, μέσα από τις σχέσεις της εξουσίας δημιουργούν ή αλλάζουν το φάσμα των διαθέσιμων και 

θεμιτών επιλογών σκέψης και δράσης (Ball, 1993, Gale, 1999). Σύμφωνα με τον Gale (1999: 397), ο 

λόγος συνδέεται με το «πώς», ενώ τα κείμενα περιγράφουν το «τι» των πολιτικών.  

Όσον αφορά την ανάλυση λόγου ο Howarth (2008: 23) γράφει ότι: «αναφέρεται στη διαδικασία 

ανάλυσης σημασιοδοτικών πρακτικών ως ρηματικών μορφών» και δείχνει ότι: «η θεωρία του λόγου δεν 
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ανάγει την κοινωνική πραγματικότητα στη γλώσσα, στενά θεωρούμενη ως γλώσσα ή ομιλία. Αντ’ αυτού, 

θεωρ[εί] ότι εισηγείται μια χρήσιμη αναλογία μεταξύ των γλωσσολογικών και κοινωνικών συστημάτων, 

παρέχοντας έτσι ένα ισχυρό μέσο με το οποίο μπορούμε να αναπροσανατολίσουμε την κοινωνική και την 

πολιτική ανάλυση» (Howarth, 2008: 27). Σε αυτό το πλαίσιο «οι αναλυτές λόγου αντιμετωπίζουν μια 

ευρεία ποικιλία γλωσσολογικού και μη γλωσσολογικού υλικού – ομιλίες, αναφορές, μανιφέστα, ιστορικά 

γεγονότα, συνεντεύξεις, πολιτικές, ιδέες, ακόμα και οργανισμούς και θεσμούς- ‘κείμενα’ ή ‘γραπτά’, τα 

οποία επιτρέπουν στα υποκείμενα να βιώνουν τον κόσμο των αντικειμένων, των λέξεων και των 

πρακτικών» (ό.π.: 23, Gale, 1999). Μεθοδολογικά η παρούσα έρευνα στηρίζεται στη σύνδεση των 

πρακτικών του λόγου και άρα των εκπαιδευτικών πρακτικών με τη γλώσσα, το κείμενο [text], το 

περιεχόμενο [content] και τα ίδια τα έγγραφα. Επιπλέον, η σχέση αυτή, σε αναφορά και με το δίπολο 

«πλαίσιο [context] – περιεχόμενο [content]» που ο Robson (1993) υιοθετεί προκειμένου να ορίσει τη 

μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου,122 τεκμηριώνει την ανάλυση εγγράφων ως αναγκαία τεχνική 

παραγωγής αντιπροσωπευτικών και έγκυρων ερευνητικών αποτελεσμάτων για το πλαίσιο της παρούσας 

μελέτης, δηλαδή για τις αρχές του παιδαγωγικού λόγου στα Π.Π.Σ. των Π.Τ. και τις αλλαγές τους.      

 

9.2.1.1.  Η συμβολή της ανάλυσης εγγράφων στη διερεύνηση της προβληματικής της 
μελέτης 

 
Στον άξονα Ανταπόκριση - Αλλαγή - Αποκρυστάλλωση, η συμβολή της ανάλυσης των 

προγραμμάτων σπουδών λειτουργεί συμπληρωματικά σε σχέση με το ερωτηματολόγιο (Robson, 1993). 

Η συμπληρωματικότητα έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι εδώ παράγονται δεδομένα για τις 

αποκρυσταλλώσεις και τις αλλαγές που έχουν συμβεί στα ΠΠΣ, όταν το ερωτηματολόγιο εκκινεί από την 

ιδέα της ανταπόκρισης. Σε δεύτερο επίπεδο και μέσα από τα δεδομένα για την αλλαγή, η ανάλυση των 

προγραμμάτων σπουδών επιτρέπει τη συζήτηση για τις τυχόν ανταποκρίσεις τους στα διακυβεύματα των 

ευρωπαϊκών πολιτικών. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως έχει ήδη τονιστεί, κάθε μέθοδος, προκειμένου να 

αναπτυχθεί, απαιτεί εξειδίκευση των στόχων και των ερευνητικών ερωτημάτων.  

Μάλιστα, στην περίπτωση της ανάλυσης εγγράφων, ο συστηματικός και σαφής προσδιορισμός 

της εξειδικευμένης προοπτικής μέσα από την οποία θα προσεγγιστεί ένα κείμενο είναι καταστατική 

συνθήκη για την οργάνωση και την εκτέλεση της ίδιας της διαδικασίας ανάλυσης (Dowling & Brown, 

2010, Fairclough, 2008, Robson, 1993, Berelson, 1952). Όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Fairclough 

(2008:16): «Το τι μπορούμε να δούμε από την πραγματικότητα ενός κειμένου εξαρτάται από την 

                                                
122 Διαβάζουμε στον Robson (1993:272): «Η ανάλυση εγγράφων κοινώς αναφέρεται ως ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ. […] 
Η ανάλυση περιεχομένου έχει οριστεί με διάφορους τρόπους. […] ‘[Α]νάλυση περιεχομένου είναι μια ερευνητική τεχνική για 
την εξαγωγή αντιπροσωπευτικών και έγκυρων συμπερασμάτων από τα εμπειρικά δεδομένα για το πλαίσιο [της μελέτης]’» 
(Krippendorff, 1980: 21, όπως παρατίθεται στον Robson).  
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προοπτική που το προσεγγίζουμε, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων κοινωνικών ζητημάτων 

που είναι στο επίκεντρο της μελέτης, καθώς και των πηγών της κοινωνικής θεωρίας και της θεωρίας του 

λόγου στις οποίες βασιζόμαστε».  

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην περιγραφή της έρευνας με το ερωτηματολόγιο, στην παρούσα 

μελέτη η εξειδίκευση των σκοπών και των κύριων ερευνητικών ερωτημάτων στις αναλυτικές και 

τεχνικές ανάγκες των επιμέρους μεθόδων έρευνας (Βλ. Εισαγωγή) επιλέχθηκε να γίνει μέσα από τη 

διατύπωση υπο-ερωτημάτων (Bryman, 2007). Εν προκειμένω τα υπο-ερωτήματα τροφοδοτούνται από το 

θεωρητικό πλαίσιο για την ανάλυση του παιδαγωγικού λόγου (Bernstein, 2000) και έχουν στόχο την 

καθοδήγηση της ερευνητικής διαδικασίας σε όλα τα επίπεδα της προετοιμασίας και της ανάλυσης των 

προγραμμάτων σπουδών των Π.Τ.  

Τα υπο-ερωτήματα στα οποία απαντά η ανάλυση των επίσημων εγγράφων των Π.Τ. αναφορικά 

με τα ΠΠΣ είναι τα εξής: 

 

1) Τι είδους σχέσεις διαμορφώνονται μεταξύ των κύριων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 

των προγραμμάτων σπουδών (μαθήματα, πρακτική άσκηση, διπλωματικές εργασίες) 

διαχρονικά; Και πώς εγγράφονται και με ποιους τρόπους ρυθμίζουν την οργανωτική 

δομή των προγραμμάτων σπουδών; 

 

2) Ποιες είναι οι αλλαγές και οι αποκρυσταλλώσεις των αρχών του παιδαγωγικού λόγου 

και των πρακτικών (επιλογή της γνώσης, βηματισμός, διαδοχή και αξιολόγηση) στα 

Π.Π.Σ. των Π.Τ.; 

 

3) Ποιες είναι οι αλλαγές και οι αποκρυσταλλώσεις στα πρότυπα ταυτοτήτων που τα 

σύγχρονα προγράμματα σπουδών αρχικής εκπαίδευσης υιοθετούν ως στοιχεία της 

σύγχρονης φυσιογνωμίας τους και προβάλλουν στους νέους εκπαιδευτικούς;  

 
 

9.2.1.2. Τα είδη εγγράφων που αναλύθηκαν  
 

 

Κομβικό σημείο στο σχεδιασμό μιας έρευνας ανάλυσης εγγράφων, λόγω της σύνδεσής του με την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αποτελεί ο προσδιορισμός του 

σώματος των πηγών που απαιτείται να αναλυθούν. Η διαδικασία αλλά και ο βαθμός δυσκολίας 

προκειμένου να γίνει η κρίσιμη αυτή επιλογή διαφέρει από έρευνα σε έρευνα, ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες κάθε πεδίου (Robson, 1993). Στην παρούσα μελέτη, ο προσδιορισμός των πηγών δεν θέτει 
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ειδικές απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων. Το 

αντικείμενο της μελέτης και το ίδιο το εμπειρικό πεδίο των Π.Τ., όπως διαμορφώνονται, «υποδεικνύουν» 

ρητά δύο σώματα κρίσιμου εμπειρικού υλικού. Πρόκειται α) για τους Οδηγούς Σπουδών των τμημάτων 

και β) για τις προτάσεις αναμόρφωσης προς τη διαχειριστική αρχή του ΕΠΕΑΕΚ. Η σχετική 

βιβλιογραφία (Σταμέλος, 1999, Κοτρόγιαννος & Παπαδάκης, 2003, Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004) 

τεκμηριώνει τη βαρύτητα των εν λόγω εγγράφων για την ανάλυση και την κατανόηση των ΠΠΣ και των 

αλλαγών που συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια σε αυτά εν όψει και των ΕΕΠ (Βλ. και Μέρος Τρίτο).    

Παραδοσιακά, οι Οδηγοί Σπουδών, αποτελώντας διαχρονικά αναπόσπαστο μέρος της θεσμικής και 

εκπαιδευτικής λειτουργίας των τμημάτων, λειτουργούν ως κείμενα αποτύπωσης και δημοσιοποίησης των 

τρεχόντων προγραμμάτων σπουδών (Silverman, 2004). Ειδικότερα, τρία χαρακτηριστικά τούς καθιστούν 

αξιόπιστες πηγές δεδομένων για το θέμα. Το πρώτο αφορά το γεγονός ότι είναι επίσημα έγγραφα, τα 

οποία αφενός προκύπτουν μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες των τμημάτων και αφετέρου περιέχουν 

αυτό που μπορεί να αναφερθεί ως «συλλογική μνήμη» του κάθε προγράμματος σπουδών (Silverman, 

2004: 57). Το δεύτερο στοιχείο έχει σχέση με το γεγονός ότι αποτελούν κείμενα αυτοπροσδιορισμού των 

τμημάτων, τα οποία «παράγονται με σκοπό την εξωτερική, ή ακόμα και δημόσια, κατανάλωση» (ό.π.: 

57). Τέλος, είναι σημαντικό ότι πρόκειται για κείμενα που κανονικά επικαιροποιούνται σε ετήσια βάση. 

Το στοιχείο αυτό εγγυάται τη συχνή αποτύπωση των αλλαγών. Μάλιστα, στους σύγχρονους οδηγούς 

αναμένεται να έχουν ενσωματωθεί οι αλλαγές που προωθήθηκαν μέσω ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, καθώς η έκδοση 

νέων οδηγών σπουδών αποτελούσε παραδοτέο του έργου. 

H μεθοδολογική ανάγκη να αναδειχθούν με σαφή και αξιόπιστο τρόπο οι αλλαγές που έχουν 

λάβει χώρα στα ΠΠΣ από την δεκαετία του ’90, οπότε και ολοκληρώθηκε η πλήρης ένταξη της 

εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια, στη δεκαετία του ’00, η οποία χαρακτηρίστηκε από 

τις πιέσεις για αλλαγή που ασκήθηκαν άμεσα ή έμμεσα στα τμήματα από τις ΕΕΠ, κατέστησε αναγκαία 

τη διεύρυνση του δείγματος των οδηγών στη δεκαετία του ’90. Έτσι, επιλέχθηκαν να αναλυθούν α) οι 

ισχύοντες Οδηγοί Σπουδών την περίοδο έναρξης της ανάλυσης (Ακ. Έτος 2008-2009) και β) οι Οδηγοί 

Σπουδών από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. Το Ακ. έτος που μελετάται σε αυτή την περίπτωση 

παρουσιάζει μικρές διαφοροποιήσεις από τμήμα σε τμήμα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του σχετικού 

υλικού. Επίσης, σημειώνουμε ότι οι σύγχρονοι οδηγοί σπουδών μελετήθηκαν αποκλειστικά στην έντυπή 

μορφή τους, προκειμένου να υπάρχει πλήρης συγκρισιμότητα του υλικού των δυο περιόδων.    

Όσον αφορά το δεύτερο σώμα πηγών, αποτελείται από τις προτάσεις των Παιδαγωγικών 

Τμημάτων προς τη διαχειριστική αρχή του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ στην πρόσκληση του Μέτρου 2.2 για την 

αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για σύντομα 

κείμενα με διοικητικά χαρακτηριστικά στα οποία περιγράφονται συνοπτικά τα πακέτα εργασίας των 

υποέργων αναμόρφωσης των τμημάτων. Αντίθετα από τους οδηγούς σπουδών είναι εσωτερικά 
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υπηρεσιακά κείμενα και αποτελούν μέρος των έργων αναμόρφωσης των αντίστοιχων πανεπιστημίων. Η 

σημασία τους για την παρούσα ανάλυση έγκειται στο γεγονός ότι περιγράφουν ακριβώς το πλαίσιο των 

αλλαγών που τα τμήματα επέλεξαν να προωθήσουν την δεκαετία του 2000 επωφελούμενα της 

χρηματοδότησης του Γ΄ ΚΠΣ. Όπως έχει αναπτυχθεί στο τρίτο μέρος της διατριβής, η συγκεκριμένη 

διαδικασία αποτελεί το παράδειγμα μελέτης της άμεσης ανταπόκρισης του ελληνικού πλαισίου στις 

ευρωπαϊκές πολιτικές.           

 
 

9.2.1.3.  Δείγμα  

 
 Όπως συζητήθηκε στη σχετική ενότητα για το ερωτηματολόγιο, ο πληθυσμός μιας μελέτης 

ανάλογα με την περίπτωση μπορεί να απαρτίζεται από άτομα, αντικείμενα ή ομοειδείς καταστάσεις 

(Robson, 1993). Παρομοίως με το ερωτηματολόγιο, και στην έρευνα ανάλυσης εγγράφων, δεν 

προβλέπεται δειγματοληψία. Μελετάται το σύνολο των επιμέρους δυο κατηγοριών εγγράφων, όπως 

προσδιορίστηκαν παραπάνω. Συγκεκριμένα, αναλύονται: α) οι 36 Οδηγοί Σπουδών των 18 Π.Τ. στις δυο 

περιόδους μελέτης των προγραμμάτων τους, και β) οι 14 προτάσεις για την αναμόρφωση των ΠΠΣ από 

τα ισάριθμα τμήματα που συμμετείχαν προς τη διαχειριστική αρχή του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ. Όσον 

αφορά τον όγκο της ανάλυσης των οδηγών, μπορεί να προσδιοριστεί κατά προσέγγιση σε 3000 σελίδες 

κειμένου, στο οποίο περιλαμβάνονται τουλάχιστον 3500 περιγραφές μαθημάτων.   

 Η απόφαση να μην γίνει δειγματοληψία δεν ήταν το ίδιο εύκολη και επιβεβλημένη όπως στην 

περίπτωση του ερωτηματολογίου, διότι οι υπό μελέτη πληθυσμοί, ειδικά όσον αφορά τους Οδηγούς 

Σπουδών, ήταν αριθμητικά εκτεταμένοι. Με δεδομένο ότι η ανάλυση εγγράφου, ακόμα και στις 

απλούστερες εκδοχές της είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, η δειγματοληψία θα βοηθούσε στη σημαντική 

εξοικονόμηση χρόνου και δυνάμεων. Παρόλα αυτά, το δεδομένο της έντονης ποικιλομορφίας ανάμεσα 

στα προγράμματα των Π.Τ., όπως αυτή καταγράφεται σε παλαιότερες σχετικές έρευνες (Σταμέλος, 

1999), ήταν ο βασικός λόγος που μας ώθησε στην απόφαση να προχωρήσουμε στην αποτύπωση και στην 

ανάλυση των προγραμμάτων για το σύνολο των Π.Τ. Η θέση μας είναι ότι σε ένα ποικιλόμορφο πεδίο το 

οποίο αλλάζει, η μελέτη (με ποιοτική μέθοδο) ενός μέρους, ακόμα και ύστερα από συστηματική 

δειγματοληψία, δεν αποκλείει την πιθανότητα απώλειας από τα δεδομένα κάποιας σημαντικής 

περίπτωσης (case), λειτουργώντας αρνητικά για την εγκυρότητα της μελέτης (Silverman, 2005). 

Μάλιστα, όταν δεν υπάρχουν πρόσφατα δεδομένα στη βιβλιογραφία που να επιτρέπουν τον 

προσδιορισμό πολύ ειδικών κριτηρίων δειγματοληψίας, απαιτείται να γίνει έρευνα υποδομής για τη 

χαρτογράφηση του πεδίου, η οποία και θα τεκμηρίωνε τις περιπτώσεις που θα έπρεπε να αναλυθούν σε 

βάθος στην κύρια έρευνα. Μια τέτοια προοπτική στη φάση που η πιλοτική μελέτη για τον προσδιορισμό 
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του εργαλείου της ανάλυσης έπρεπε να έχει χαρακτηριστικά «βάθους», κρίναμε ότι μάλλον θα επιβάρυνε 

παρά θα ωφελούσε την ερευνητική διαδικασία συνολικά. Επίσης, με δεδομένη την έλλειψη πρόσφατης 

συστηματικής καταγραφής του υπό μελέτη πεδίου, η ανάλυση των προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών στο σύνολό τους θα ενίσχυε την ερευνητική συμβολή της παρούσας μελέτης.        

 
9.2.2. Η Ανάπτυξη και το εργαλείο της ανάλυσης  

 
9.2.2.1. Το μεθοδολογικό πλαίσιο ανάπτυξης του εργαλείου  

 

 Η ανάπτυξη του εργαλείου της ανάλυσης των εγγράφων έγινε κατά κύριο λόγο στο χειμερινό 

εξάμηνο του Ακ. Έτος 2008-2009. Επικεντρωθήκαμε σε αυτή την εργασία αφού είχαμε αναπτύξει 

σημαντικά το θεωρητικό μοντέλο της ανάλυσης και μετά από την έρευνα με το ερωτηματολόγιο, οπότε 

και είχε επέλθει κάποιος βαθμός εξοικείωσης του ερευνητή με το περιβάλλον λειτουργίας όλων των Π.Τ. 

Η ανάπτυξη του εργαλείου εκκινεί από το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης και στηρίζεται στη συνεχή 

ανατροφοδότηση της διαδικασίας από τη δυναμική σχέση μεταξύ της θεωρίας και του εμπειρικού πεδίου 

των ΠΠΣ. Ο «διάλογος», όπως χαρακτηρίζουν οι Dowling και Brown (2010: 2) τη σχέση μεταξύ θεωρίας 

και πεδίου αποτελεί την αρχή για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας της παρούσας έρευνας σε όλα τα 

στάδια. Στα πλαίσια μιας τέτοιας προσέγγισης, η διαμόρφωση εξωτερικών γλωσσών περιγραφής μέσα 

από την ανάπτυξη εργαλείων μετάφρασης του μοντέλου και το λειτουργικό προσδιορισμό των εννοιών 

(Bernstein, 2000, Moss, 2003, Singh, 2008) αποτελούν τα μέσα για τη συνάρθρωση και την εγκυρότητα 

της ερευνητικής διαδικασίας.   

 Ειδικότερα, η προσέγγιση του ερευνητικού υλικού εκκινεί από το θεωρητικό πλαίσιο και το 

τριπλό σύστημα μηνυμάτων των παιδαγωγικών πρακτικών, δηλαδή τις τροπές:  

 Του περιεχομένου: Κριτήρια επιλογής της εκπαιδευτικής γνώσης  

 Της παιδαγωγικής: Τόποι μετάδοσης και πρόσκτησης της γνώσης 

 Της αξιολόγησης: Κριτήρια ελέγχου της θεμιτής γνώσης 

Όπως έχει συζητηθεί στο σχετικό κεφάλαιο του θεωρητικού πλαισίου, οι τρεις αυτές κατηγορίες 

παραπέμπουν και συνδέονται με τις βασικές έννοιες της ταξινόμησης, της περιχάραξης και του 

νοηματικού προσανατολισμού, οι οποίες είτε ανεξάρτητα είτε στα πλαίσια του θεωρητικού μοντέλου123 

αποτελούν τις κατηγορίες ανάλυσης των ΠΠΣ των ΠΤ.   

Τα αναλυτικής σημασίας ερωτήματα (Robson, 1993) τα οποία ενυπάρχουν στο μοντέλο, και τα 

οποία κατεύθυναν τη διαδικασία της ανάλυσης των ΠΠΣ είναι:  
                                                
123 Η τελική μορφή του μοντέλου ανάλυσης, δηλαδή ο συνδυασμός του τριπλού συστήματος μηνυμάτων και η περιγραφή 
οκτώ προτύπων παιδαγωγικής πρακτικής προέκυψε σε αυτή τη φάση ενόψει της ανάγκης διαχείρισης των πολυπληθών 
μαθημάτων των ΠΠΣ και των ειδικών κειμενικών χαρακτηριστικών  (π.χ. συντομία, μεγάλη συμπύκνωση πληροφοριών) που 
διακρίνουν τις περιγραφές τους στους Ο.Σ.  
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 Ποια σχέση διαμορφώνεται μεταξύ των μαθημάτων του προγράμματος στο χώρο και το 

χρόνο; Συνδέονται ή όχι και με ποιους τρόπους; 

 Από ποιο πεδίο αντλούνται οι πόροι γνώσης για τη συγκρότηση του  περιεχομένου 

των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων; 

 Ποια σχέση διαμορφώνεται μεταξύ του περιεχομένου του κάθε γνωστικού αντικειμένου 

και του πεδίου της πρακτικής/εφαρμογής στο σχολείο; 

 Υπάρχει σχέση μεταξύ της επιλεγμένης γνώσης και των πεδίων πέρα από το παραδοσιακό 

 επαγγελματικό περιβάλλον του σχολείου; 

 Ποιος έχει σε κάθε περίπτωση τον έλεγχο της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε σχέση με την 

επιλογή της γνώσης, το βηματισμό, τη διαδοχή και την αξιολόγηση;  

 

9.2.2.2. Ο πιλοτικός έλεγχος του εργαλείου  
 

 

 Η διαμόρφωση των εργαλείων, των μονάδων και των κατηγοριών ανάλυσης έλαβε χώρα στα 

πλαίσια της πιλοτικής μελέτης, μέσα από μια συνεχή διαδικασία παραγωγής λεπτομερών περιγραφών, 

κατηγοριοποιήσεων, απεικονίσεων, καθώς και των δοκιμών τους στο υλικό. Η πιλοτική ανάλυση 

πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις. Στην πρώτη μελετήθηκαν δυο προγράμματα σπουδών προκειμένου να 

διαμορφωθεί το εργαλείο (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010), ενώ στη δεύτερη φάση έγινε ο τελικός 

έλεγχος των κατηγοριών και των δυνατοτήτων αποτύπωσης με αναφορά σε ένα ακόμα πρόγραμμα 

σπουδών Π.Τ. (Tsatsaroni, Sarakinioti & Kourou, 2009). 

 Η επιλογή των προγραμμάτων για την πρώτη φάση της πιλοτικής έγινε με σκοπό τη δημιουργία 

μιας αντιπροσωπευτικής «μελέτης περίπτωσης» όσον αφορά τα σύγχρονα οργανωτικά και τα θεσμικά 

χαρακτηριστικά των παιδαγωγικών τμημάτων, ώστε να τροφοδοτηθούν περισσότερο οι κατηγορίες 

ανάλυσης και να είναι αποτελεσματικότερος ο έλεγχός τους. Επιλέχθηκαν τμήματα δημοτικής και 

προσχολικής εκπαίδευσης δυο μεγάλων περιφερειακών πανεπιστημίων με αναγνωρισμένο κύρος. Και τα 

δυο έχουν αναμορφώσει τα ΠΠΣ στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 2.2 «Αναμόρφωση 

Προγραμμάτων Σπουδών – Διεύρυνση Τριτοβάθμιας»), ενώ σύμφωνα με τα πεπραγμένα που τα Τμήματα 

καθιστούν δημόσια μέσω των Ιστοσελίδων και των Οδηγών Σπουδών τους, φαίνεται ότι οι αλλαγές που 

προωθούν βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο εξέλιξης. Η από κοινού εξέτασή τους στην πρώτη αυτή 

προσπάθεια ανάλυσης μας επέτρεψε να προσεγγίσουμε πιο εστιασμένα τον τρόπο που τα Παιδαγωγικά 

Τμήματα διαχειρίζονται τις δυνατότητες που το σύγχρονο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής τούς 

παρέχει για την αναμόρφωση των προγραμμάτων τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ίδια, αλλά και για 

τους φοιτητές τους - μελλοντικούς εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη δεύτερη φάση 
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της πιλοτικής μελετήθηκε το πρόγραμμα του ΠΤΔΕ Αθηνών. Η ανάλυση ανατροφοδότησε την 

κατηγοριοποίηση με πληροφορίες από ένα τμήμα κεντρικού πανεπιστημίου, οπότε καλύφθηκε σημαντικά 

όλο το φάσμα των Π.Τ. Η έμφαση σε αυτή την περίπτωση, με δεδομένη την καταγεγραμμένη στην πρώτη 

φάση της πιλοτικής ανάγκη για οικονομικότερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση και παρουσίαση των 

δεδομένων, δόθηκε στη διαμόρφωση ενός σχήματος αποτύπωσης και περιγραφής τους στο κύριο σώμα 

της παρούσας εργασίας.   

 Σημειώνουμε, τέλος, ότι σε όλες τις περιπτώσεις της πιλοτικής τα έγγραφα που αναλύθηκαν 

ακολουθούν τις προδιαγραφές που έχει θέσει η κύρια μελέτη σε σχέση με το είδος των εγγράφων που 

αξιοποιεί (Βλ. Ενότητα 9.2.1.2 στο παρόν Κεφάλαιο).    

 

9.2.2.3. Το εργαλείο της ανάλυσης  
 

 

 Ο προσδιορισμός των μονάδων και των κατηγοριών ανάλυσης είναι θεμελιακή συνθήκη για την 

εφαρμογή μιας κειμενικής ανάλυσης (Berelson, 1952, Robson, 1993). Το εύρος των δυνατοτήτων της 

κατηγοριοποίησης ποικίλλει σε κάθε περίπτωση και εξαρτάται από τα ερωτήματα και τα ειδικά 

χαρακτηριστικά του εμπειρικού υλικού. Εν προκειμένω, η βασική μονάδα ανάλυσης είναι το Πρόγραμμα 

Σπουδών, δηλαδή το σύστημα περιεχομένου, παιδαγωγικής και αξιολόγησης.124 Για κάθε ΠΠΣ ως 

μονάδες εγγραφής ορίζονται οι βασικές χωροχρονικές μονάδες τους, δηλαδή: α) η οργανωτική δομή, β) 

τα μαθήματα, γ) το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης και δ) η διπλωματική εργασία. Οι κατηγορίες 

ανάλυσης των εμπειρικών μονάδων έχουν θεωρητική βάση και διακρίνονται ως εξής: α) ισχυρή και 

χαλαρή ταξινόμηση, β) ισχυρή και χαλαρή περιχάραξη, γ) εσωστρεφής και εξωστρεφής 

προσανατολισμός. Η λειτουργία τους αναπτύσσεται σε δυο επίπεδα ανάλογα με τις ανάγκες ανάλυσης 

των κειμένων. Σε πρώτο επίπεδο χρησιμοποιούνται αυτόνομα προκειμένου να περιγράψουν τις αλλαγές 

και τις αποκρυσταλλώσεις στις συνθήκες εξουσίας και ελέγχου, όπως αυτές αποτυπώνονται στην 

οργανωτική δομή, στην πρακτική άσκηση και στη διπλωματική εργασία στα τρία επίπεδα εξέλιξης των 

προγραμμάτων σπουδών. Ενώ σε δεύτερο επίπεδο αξιοποιούνται ως κατηγορίες για τον λειτουργικό 

προσδιορισμό των οκτώ τύπων οργάνωσης της γνώσης, όπως περιλαμβάνονται στο θεωρητικό μοντέλο, 

με βάση τους οποίους αναλύονται τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών.   

 Ο λειτουργικός προσδιορισμός των κατηγοριών της ανάλυσης εντοπίζεται στη βιβλιογραφία ως 

κομβικό στοιχείο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας μιας τέτοιου είδους ανάλυσης (Berelson, 1952, 

Robson, 1993, Dowling & Brown, 2010). Στην παρούσα εργασία η διαδικασία του λειτουργικού 

                                                
124 Υπενθυμίζουμε ότι για κάθε πρόγραμμα σπουδών μελετώνται τρία επίπεδα εξέλιξής του μέσα από τρία σώματα εγγράφων, 
τους Ο.Σ. δύο περιόδων και της προτάσεις αναμόρφωσης στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.     
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προσδιορισμού ήταν πολυεπίπεδη και ιδιαιτέρως απαιτητική λόγω της πολυπλοκότητας του πεδίου. 

Οργανώθηκε μέσα από την παραγωγή, τη δοκιμή και την εφαρμογή στην κύρια έρευνα μιας σειράς 

εργαλείων προορισμένων να υποστηρίξουν την ανάλυση στις διαφορετικές της φάσεις. Τα εργαλεία 

ανάλογα με τα ρόλο και τα χαρακτηριστικά τους μπορούν να διακριθούν σε εργαλεία 

αποτύπωσης/περιγραφής/ανάλυσης και σε εργαλεία παρουσίασης (Berelson, 1952). Στην πρώτη ομάδα 

περιλαμβάνονται τα εξής:  

α) Το εργαλείο μετάφρασης του θεωρητικού πλαισίου (Παράρτημα Α.1), στο οποίο περιγράφονται τα 

χαρακτηριστικά κάθε τύπου οργάνωσης της γνώσης.   

β) Η περιγραφή των συγκεκριμένων κριτηρίων για την αποσαφήνιση των εννοιών της ταξινόμησης, της 

περιχάραξης, και των προσανατολισμών στα νοήματα, με βάση τα οποία τα μαθήματα χαρακτηρίζονται 

και κατατάσσονται σε έναν από τους οκτώ τύπους οργάνωσης της γνώσης (Παράρτημα Δ.2).  

γ) Η συγκρότηση μιας φόρμας αποτύπωσης του Π.Σ. για την πυκνή περιγραφή των δεδομένων σε σχέση 

με όλες της μονάδες εγγραφής της ανάλυσης στα τρια επίπεδα εξέλιξης των ΠΠΣ (Παράρτημα Δ.3).     

 Για την παρουσίαση των δεδομένων της ανάλυσης στα Παραρτήματα της μελέτης 

χρησιμοποιούνται τα εξής εργαλεία: 

α) Πίνακας αριθμητικής κατάταξης των μαθημάτων στο μοντέλο (Παράρτημα Δ.4).   

 β) Πίνακας κατάταξης των μαθημάτων στο μοντέλο κατά τίτλο (Παράρτημα Δ.5).   

 Η μέθοδος και τα στάδια μέσα από τα οποία αξιοποιείται το εργαλείο για την ανάλυση των 

εγγράφων στην κύρια έρευνα περιγράφεται στην ενότητα που ακολουθεί.   

 

9.2.3.  Η ανάλυση  
 

9.2.3.1. Διεξαγωγή της έρευνας και Παρουσίαση των ευρημάτων 
 

 

Η κύρια έρευνα της ανάλυσης εγγράφων ολοκληρώθηκε το Ακ. Έτος 2009-2010. Η ανάλυση 

βασίζεται στο θεωρητικό μοντέλο, στα εργαλεία μετάφρασης, στις κατηγορίες ανάλυσης, στις 

εννοιολογικές αποσαφηνίσεις και στις φόρμες αποτύπωσης που δημιουργήθηκαν στη φάση της πιλοτικής 

ανάλυσης. Δεν ακολουθήσαμε κάποια συγκεκριμένη σειρά για την ανάλυση των προγραμμάτων των 

τμημάτων, ωστόσο για κάθε πρόγραμμα τηρήσαμε κάποια στάδια στην ανάλυση προκείμενου να μην 

είναι χαοτική η διαδικασία και να αποδίδει χωρίς μεγάλες αστοχίες. Η μέθοδος και τα βήματα ανάπτυξης 

της ανάλυσης προέκυψαν μέσα από την πιλοτική εφαρμογή, ωστόσο εμπεδώθηκαν σταδιακά στη 

διάρκεια της κύριας έρευνας.                

 Η ανάλυση κάθε προγράμματος σπουδών ολοκληρώνεται βασικά μέσα από τέσσερα διαδοχικά 

στάδια. Προηγείται όλων η συστηματική και λεπτομερής μελέτη των αντίστοιχων πηγών ώστε να επέλθει 
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η αναγκαία εξοικείωση του ερευνητή με το περιεχόμενο του κειμένου και με τα νοήματα του λόγου125. 

Στη συνέχεια η ανάλυση επικεντρώνεται στα μαθήματα του προγράμματος, που αποτελούν και το μεγάλο 

όγκο του συγκεκριμένου εμπειρικού υλικού. Κάθε μάθημα κατηγοριοποιείται σε έναν από τους οκτώ 

τύπους οργάνωσης της εκπαιδευτικής γνώσης που περιέχει το θεωρητικό μοντέλο ανάλυσης126. Κριτήρια 

του χαρακτηρισμού και της κατάταξης των μαθημάτων σε έναν από τους τύπους του μοντέλου είναι οι 

αρχές επιλογής, μετάδοσης/πρόσκτησης και αξιολόγησης της γνώσης, όπως αποτυπώνονται στις 

αναλυτικές περιγραφές που παρατίθενται στους Ο.Σ. Η εννοιολογική αποσαφήνιση των αρχών της 

ταξινόμησης, των περιχαράξεων και των προβολών νοήματος (Παράρτημα Δ.2) κατευθύνει σημαντικά 

την κατάταξη. Στα Παράρτημα Δ.6 δίνεται ένα παράδειγμα της κατάταξης μαθημάτων στους 8 τύπους 

του μοντέλου ανάλυσης. Η κατάταξη των μαθημάτων αποτυπώνεται σε πίνακες κατά τίτλο, αλλά και 

ποσοτικοποιημένα σε αριθμητικούς πίνακες. Τα στοιχεία αυτά παρατίθενται στα παραρτήματα τη 

μελέτης. Μέρος των αριθμητικών στοιχείων αξιοποιείται στις φόρμες αποτύπωσης στο κύριο σώμα της 

ανάλυσης προκειμένου να συζητηθούν οι αλλαγές και οι αποκρυσταλλώσεις στις αρχές επιλογής, 

μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης, στο σημαντικότερο τμήμα των προγραμμάτων σπουδών, τα 

μαθήματα.   

 Η επόμενη φάση της ανάλυσης αφορά τη συστηματική συμπλήρωση της φόρμας αποτύπωσης 

κάθε προγράμματος με τα σχετικά στοιχεία για τις δυο περιόδους μελέτης και για την αναμόρφωση μέσω 

του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ. Αυτό το σημείο είναι κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της ανάλυσης, αλλά 

έχει ενδιαφέρον και ως αποτύπωση, διότι επιτρέπει τη συμπυκνωμένη, ωστόσο συστηματική και 

λειτουργική παρουσίαση ενός πολύ μεγάλου και ετερόκλιτου όγκου δεδομένων. Στη συνέχεια, η 

συμπυκνωμένη αυτή πληροφορία αποτελεί τη βάση, ώστε αξιοποιώντας το μοντέλο της ανάλυσης αλλά 

και μεμονωμένα τις έννοιες της ταξινόμησης της περιχάραξης και των νοηματικών προσανατολισμών να 

περιγραφούν και να αναλυθούν οι αρχές εξουσίας και ελέγχου που ρυθμίζουν τις σχέσεις εντός και 

μεταξύ των επιμέρους διαστάσεων της μονάδας ανάλυσης του προγράμματος, δηλαδή της οργανωτικής 

δομής, των μαθημάτων, της πρακτικής άσκησης και της διπλωματικής εργασίας. Η φόρμα αποτύπωσης 

και η ανάλυση στην παρούσα επεξεργασία λειτουργούν συμπληρωματικά για την πυκνή περιγραφή του 

κάθε προγράμματος.   
                                                
125 Η κειμενική ανάλυση μεθοδολογικά παρεμβαίνει στο λόγο. Με δεδομένη τη θεωρητική θέση ότι «δεν μπορούμε να 
εκφέρουμε ένα λόγο, αλλά αυτός μας συγκροτεί» [‘We do not speak a discourse, it speaks us’], τα κείμενα αντιμετωπίζονται 
ως εκφορά του λόγου, δηλαδή ως μέρος των υποκειμενικοτήτων, των φωνών, της γνώσης, των σχέσεων εξουσίας που ο λόγος 
κατασκευάζει και διαχέει (Ball, 1993:14). Αυτό σημαίνει ότι μεθοδολογικά στην ανάλυση περιεχομένου των προγραμμάτων 
σπουδών «κάνουμε τα κείμενα να μιλήσουν». 
126 Για λόγους μεθοδολογικής σαφήνειας πρέπει να σημειώσουμε ότι αναλύθηκαν μόνο τα μαθήματα που περιγράφονται 
αναλυτικά στους Ο.Σ. Τα μαθήματα που αναφέρονται μόνο με τίτλους εξαιρέθηκαν από την ανάλυση, λόγω της έλλειψης των 
αναγκαίων πληροφοριών για τα κριτήρια επιλογής και οργάνωσης του περιεχομένου τους. Συμπεριλαμβάνονται ωστόσο στους 
πίνακες της αριθμητικής κατάταξης των μαθημάτων με το χαρακτηρισμό «Μαθήματα Χωρίς Περιγραφές». Επίσης, εξαιτίας 
του πολύ διαφοροποιημένου τρόπου που εμφανίζονται στα προγράμματα, εξαιρέθηκαν από την ανάλυση αλλά και από την 
αριθμητική κατάταξη τα μαθήματα ξένων γλωσσών.  
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 Σε ένα τέτοιο πλαίσιο τα όρια της αποτύπωσης και της ανάλυσης γίνονται δυσδιάκριτα, 

συγκροτώντας μια σύνθετη και αδιάλειπτη διαδικασία παραγωγής δεδομένων για κάθε πρόγραμμα 

σπουδών. Η εξέλιξη και η αποτελεσματικότητά της βασίζεται μεθοδολογικά στο γεγονός ότι κάθε μία 

από τις επιμέρους ενέργειες αποσαφηνίζει, ελέγχει και ανατροφοδοτεί την άλλη συνεχώς μέχρι τη 

συγκρότηση του τελικού ερευνητικού αποτελέσματος, δηλαδή της πυκνής περιγραφής καθενός από τα 18 

προγράμματα σπουδών (Thompson, 1990, Silverman, 2005, Parker, 2008). 

  Οι σύνθετες αυτές περιγραφές αποτυπώνουν τις αλλαγές και τις αποκρυσταλλώσεις στη σχέση 

εξουσίας, γνώσης και ελέγχου κάθε προγράμματος σπουδών. Πρόκειται για τα ερευνητικά ευρήματα της 

ανάλυσης, τα οποία επιλέγουμε να παραθέσουμε στο κύριο μέρος της μελέτης χωρίς περικοπές ή 

επιπλέον συμπυκνώσεις. Οι λόγοι αυτής της επιλογής παρόλο που ο μεγάλος όγκος των πληροφοριών και 

η τυποποιημένη δομή που παίρνει εκ των πραγμάτων η παρουσίαση μας προβλημάτισαν ήταν τρεις. Ο 

πρώτος έχει σχέση με τη θεωρητική παράδοση στην οποία εντάσσεται η παρούσα μελέτη και η οποία έχει 

αναδείξει τη μεγάλη αναλυτική σημασία των πυκνών περιγραφών σε ένα τέτοιο πλαίσιο παραγωγής 

δεδομένων (Parker, 2008). Ο δεύτερος λόγος είναι μεθοδολογικός και αφορά στο γεγονός ότι οι 

περιγραφές αυτές αποτελούν τα ερευνητικά αποτελέσματα της ανάλυσης των ΠΠΣ. Η συμπερίληψή τους 

στο κύριο μέρος της μελέτης συμβάλλει στην κατανόηση του πεδίου, τεκμηριώνει την εγκυρότητα και 

την αξιοπιστία της ίδιας της ανάλυσης και στηρίζει το επόμενο επίπεδο της επεξεργασίας των ευρημάτων 

(Silverman, 2005). Τέλος, ο τρίτος λόγος αφορά στο γεγονός ότι η ελληνική βιβλιογραφία για την 

εκπαίδευση στερείται αυτή τη στιγμή μιας πρόσφατης εκτεταμένης αποτύπωσης των ΠΠΣ για την αρχική 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών.       

 

9.2.3.2. Δευτερογενής ανάλυση των δεδομένων 
 
 

Τα δεδομένα υποβλήθηκαν και σε δευτερογενή ανάλυση, ενέργεια που δεν μπορούσε να 

προβλεφθεί με ακρίβεια στον  αρχικό σχεδιασμό, ωστόσο διαγνώστηκε σταδιακά μέσα από την τριβή με 

τα δεδομένα. Σε αυτό το επίπεδο ανάλυσης οι πυκνές περιγραφές των ΠΠΣ αντιμετωπίστηκαν ως βάσεις 

δεδομένων για την τροφοδότηση της «κάθετης» ανάλυσης του πεδίου και την ανάπτυξη της γενικής 

εικόνας των αλλαγών και των αποκρυσταλλώσεων στις αρχές οργάνωσης της γνώσης των ΠΠΣ για το 

σύνολο των Π.Τ. Η δευτερογενής επεξεργασία των δεδομένων ήταν απολύτως αναγκαία σε αυτό το 

σημείο προκειμένου να υπάρχουν ερευνητικά αποτελέσματα που να γενικεύουν τα δεδομένα της 

κειμενικής ανάλυσης (Dowling & Brown, 2010) και να απαντούν στα ζητήματα και στα ερωτήματα που 

θέτει η προβληματική της παρούσας μελέτης.  



 
228 

Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση των αλλαγών και των αποκρυσταλλώσεων εστιάζεται σε δυο 

άξονες. Ο πρώτος αφορά την οργανωτική δομή, και ο δεύτερος το περιεχόμενο των προγραμμάτων, όπως 

αυτό διαμορφώνεται από τα μαθήματα, την πρακτική άσκηση και τις διπλωματικές εργασίες. Οι 

συνθήκες ρύθμισης των σχέσεων εξουσίας και γνώσης εντός του εκπαιδευτικού πλαισίου των Π.Τ., αλλά 

και στην επικοινωνία που διαμορφώνουν με το πεδίο το σχολείου, όπως έχουν τεθεί στο θεωρητικό 

πλαίσιο της μελέτης, τροφοδοτούν ερμηνευτικά τη συζήτηση σε αυτό το επίπεδο της ανάλυσης των 

δεδομένων.      

Το συγκεκριμένο τμήμα της ανάλυσης καταλήγει με μια ενότητα η οποία αφιερώνεται στην 

συνολική συζήτηση των δεδομένων που προέκυψαν από τα διάφορα επίπεδα ανάλυσης των 

προγραμμάτων σπουδών με σκοπό τη σύνοψη των κυρίαρχων θέσεων αλλαγής και την κατανόηση των 

παιδαγωγικών αρχών και των προτύπων επαγγέλματος και ταυτότητας που σήμερα είναι θεμιτά στο 

πεδίο της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών. Αυτή η φάση της επεξεργασίας των δεδομένων έχει σημασία 

μεθοδολογικά, διότι η ανάπτυξή της προκάλεσε την ανατροφοδότηση του διαλόγου μεταξύ της θεωρίας 

και του εμπειρικού πεδίου. Το ενδιαφέρον σε αυτό το σημείο είναι ότι τα ερευνητικά αποτελέσματα, μετά 

από δυο επίπεδα επεξεργασίας, προκάλεσαν την επιστροφή στη θεωρία και συνέβαλαν στην 

αποσαφήνιση και την αξιοποίηση ενός θεωρητικού ερμηνευτικού σχήματος για την περιγραφή των 

κυρίαρχων ταυτοτήτων καθώς και των θέσεων αλλαγής τους στα Π.Τ. στη σημερινή συγκυρία. 

Μεθοδολογικά, είναι κρίσιμο το γεγονός, ότι αντίθετα από τη συνήθη κίνηση, όπως περιγράφεται στη 

βιβλιογραφία και όπως βασικά εφαρμόστηκε στην παρούσα έρευνα - από την εσωτερική γλώσσα 

περιγραφής της θεωρίας σε εξωτερικές γλώσσες περιγραφής του εμπειρικού πεδίου (Bernstein, 2000, 

Moss, 2003, Brown, 2006)- τα ερευνητικά αποτελέσματα κατευθύνουν στην αναζήτηση μιας εσωτερικής 

γλώσσας περιγραφής, ικανής να τα ερμηνεύσει περαιτέρω.  

 Ολοκληρώνοντας την παρούσα ενότητα χρειάζεται να σημειώσουμε ότι τα διαθέσιμα εμπειρικά 

δεδομένα προσφέρονται και για άλλου τύπου αναλύσεις και ερμηνείες, οι οποίες επειδή ξεπερνούν την 

προβληματική και τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας μελέτης μετατέθηκαν στο μέλλον σε μια 

επιπλέον πιθανή δευτερογενή ανάλυση του υλικού (Robson, 1993). Ενδεικτικά, και με σκοπό να θέσουμε 

τα όρια της παρούσας μελέτης, όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων, μπορούμε να αναφέρουμε 

δυο αναλύσεις που θεωρούμε ότι έχουν ενδιαφέρον για την κατανόηση του πεδίου, ωστόσο δεν έγιναν 

στην  παρούσα φάση. Αυτές είναι: α) η συζήτηση των υποχρεωτικών μαθημάτων, ως γνωστικά 

αντικείμενα, σε σχέση με την κατάταξή τους στους οκτώ τύπους οργάνωσης της γνώσης και β) η 

ανάπτυξη της συζήτησης αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα που συναντώνται σε καθέναν από τους 

τύπους οργάνωσης της γνώσης. Πρέπει να σημειώσουμε ότι ο όγκος των αναγκαίων συσχετίσεων σε 

αυτό το επίπεδο θέτει το ερώτημα για κάποιου είδους στατιστική επεξεργασία των δεδομένων (Robson, 

1993, Silverman, 2005).  
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9.2.4.  Πλεονεκτήματα και Περιορισμοί της ανάλυσης εγγράφων 
 

 

 Όπως ήδη έχει αναφερθεί τα πλεονεκτήματα και οι περιορισμοί των μεθόδων έρευνας, 

συμπεριλαμβανομένης και της ανάλυσης εγγράφων, απασχολούν εκτενώς τη σχετική βιβλιογραφία, αφού 

η επίγνωση των ορίων της μεθόδου είναι αναγκαία συνθήκη για το σχεδιασμό, την επιτυχή υλοποίηση 

και την ποιότητα των αποτελεσμάτων κάθε έρευνας. Όσο αφορά την ανάλυση εγγράφων ο Robson 

(1993: 280) προσδιορίζει τα εξής πλεονεκτήματα: α) Η απόσταση του ερευνητή από το πεδίο δημιουργεί 

συνθήκες ώστε «να παρατηρεί χωρίς να παρατηρείται», β) τα ερευνητικό υλικό, λόγω του ότι έχει 

παραχθεί για λόγους διαφορετικούς από την έρευνα και μένει αμετάβλητο, επιτρέπει διαφορετικές 

αναλυτικές προσεγγίσεις, όπως επίσης δίνει τη δυνατότητα για επανάληψη της ερευνητικής διαδικασίας, 

και γ) η ανάλυση εγγράφων αποτελεί μια μέθοδο χαμηλού οικονομικού κόστους, η οποία επιτρέπει τη 

μακροχρόνια ανάλυση, αν χρειάζεται να αναλυθεί ένας μεγάλος όγκος εγγράφων ή στις περιπτώσεις 

συγχρονικών ερευνών όπου υπάρχει ροή νέων εγγράφων. Από την άλλη πλευρά ως μειονεκτήματα της 

μεθόδου αναφέρει τα εξής: α) Την μη διαθεσιμότητα ή τη μερική έλλειψη των αναγκαίων εγγράφων, β) 

την ανάγκη διασταύρωσης του περιεχομένου των εγγράφων, αφού αποτελούν υλικό που έχει παραχθεί σε 

πλαίσια εκτός του ερευνητικού πεδίου και για διαφορετικούς σκοπούς από τους σκοπούς της έρευνας 

και, τέλος, γ) όπως συμβαίνει και για τις υπόλοιπες μη πειραματικού τύπου μεθόδους, στις οποίες 

ελέγχονται οι μεταβλητές, στην ανάλυση εγγράφων δεν μπορούν να διατυπωθούν αιτιακές σχέσεις 

μεταξύ των φαινομένων και των μεταβλητών που εξετάζονται.   

 Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό, η παρούσα έρευνα έχει επωφεληθεί και των τριών 

πλεονεκτημάτων. Η έλλειψη κόστους και χρονικών περιορισμών από το εμπειρικό πεδίο καθοδήγησε το 

σχεδιασμό μας στη συστηματική μελέτη των προγραμμάτων σπουδών επί του συνόλου, ενισχύοντας την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Όσο αφορά τους περιορισμούς, δυο 

ζητήματα κυρίως μας απασχόλησαν. Το πρώτο έχει σχέση με τη διαθεσιμότητα των Οδηγών Σπουδών 

και των δυο περιόδων μελέτης.127 Κάποια από τα τμήματα δεν διέθεταν, είτε διότι δεν είχαν εκδώσει, είτε 

διότι δεν είχαν αρκετά αποθέματα, Οδηγούς Σπουδών του Ακ. Έτους 2008-2009. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις αξιοποιούνται για τη μελέτη εναλλακτικές πηγές για το πρόγραμμα, όπως η ιστοσελίδα των 

τμημάτων ή οι οδηγοί περασμένων ετών σε συνδυασμό με κάποια έντυπα επικαιροποίησης που λάβαμε 

από τα τμήματα. Επίσης, δυσκολία εντοπίζεται και στην εξεύρεση οδηγών σπουδών παρελθόντων ετών. 

Από τις απαντήσεις που πήραμε στα σχετικά αιτήματά μας προς τις γραμματείες, διαπιστώσαμε ότι 

πολλά από τα τμήματα δεν διαθέτουν καθόλου ή μερικώς αρχείο των παλαιότερων προγραμμάτων 
                                                
127 Αντίστοιχη εμπειρία σε σχέση με την έλλειψη έγγραφων στοιχείων που να περιγράφουν τις δραστηριότητες των Π.Τ. 
περιγράφει και ο Βασιλόπουλος (2004). 



 
230 

σπουδών. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε μέσα από την άδεια πρόσβασης και χρήσης προσωπικού 

αρχειακού υλικού για τα προγράμματα των Π.Τ. 

 Το δεύτερο ζήτημα που αντιμετωπίσαμε και το οποίο δεν εντοπίζει στους περιορισμούς της 

μεθόδου ο Robson (1993), είναι η δυσκολία/αδυναμία εμπλοκής στην ανάλυση των εγγράφων 

περισσότερων του ενός ερευνητή. Στη βιβλιογραφία τονίζεται ως αναγκαία μεθοδολογική συνθήκη για 

την ανάλυση εγγράφων -ειδικά στη φάση ανάπτυξης και ελέγχου του εργαλείου της ανάλυσης- η 

εμπλοκή στη διαδικασία τουλάχιστον δυο ατόμων, οι οποίοι να εργάζονται ανεξάρτητα με σκοπό τη 

συνεχή διασταύρωση των ευρημάτων και των παρατηρήσεών τους για το υλικό μέχρι του σημείου της 

απόλυτης συμφωνίας στις μονάδες, στις κατηγορίες και τις αρχές της ανάλυσης (Silverman, 2005, 

Dowling & Brown, 2010). Στα πλαίσια μια διδακτορικής έρευνας μια τέτοιους είδους συνεργασία με 

άλλο ερευνητή για την ανάλυση των εγγράφων δεν ήταν εφικτή. Η εξέλιξη και η αξιοπιστία της 

διαδικασίας συγκρότησης του εργαλείου στην παρούσα μελέτη στηρίχτηκε στις εξής ενέργειες: α) στη 

συνεχή ροή σχολίων ανατροφοδότησης και κριτικών παρατηρήσεων της τριμελούς συμβουλευτικής 

επιτροπής, β) στην εις βάθος πιλοτική ανάλυση τριών από τα 18 προγράμματα και στην παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων στην κρίση των ειδικών του χώρου (δημοσίευση, παρουσίαση σε συνέδριο), γ) στην 

επανάληψη της ανάλυσης σε δείγμα του υλικού με χρονική απόσταση και διασταύρωση των 

αποτελεσμάτων, και δ) στη διασταύρωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης ανάμεσα στις δυο περιόδους 

μελέτης του ίδιου προγράμματος ή ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα με σκοπό τον έλεγχο της 

συνέπειας των κριτηρίων που εφαρμόστηκαν σε κάθε περίπτωση.   

 

9.3. Το πρωτόκολλο δεοντολογίας και ηθικής της έρευνας 
 
 

 Η ηθική στην κοινωνική και εκπαιδευτική έρευνα αφορά κυρίως τις αρχές του ερευνητή και τη 

στάση που υιοθετεί απέναντι στην υποχρέωση προστασίας των υποκειμένων (ατομικών και συλλογικών) 

που θα σχετιστούν με οποιονδήποτε τρόπο με την έρευνά του (Robson, 1993, Κvale, 1996, Silverman, 

2005). Ειδικότερα, η εγκαθίδρυση σχέσεων εμπιστοσύνης αναφορικά με την ακρίβεια των πληροφοριών 

που παρέχει στους συμμετέχοντες για τους σκοπούς της έρευνας και για τον τρόπο χρήσης των 

δεδομένων, εκτός από το ότι είναι προϋπόθεση μιας επιτυχημένης έρευνας, αποτελεί και υποχρέωση του 

ερευνητή απέναντι στα υποκείμενα της ερευνάς του. Επίσης, η συνέπεια, η ακρίβεια, η ευγένεια, ο 

σεβασμός στην προσωπικότητα, η ανοχή στη διαφορετικότητα των ατόμων και τέλος η αναγνώριση του 

δικαιώματός τους να συμμετέχουν ή να αποχωρήσουν όποια στιγμή επιθυμούν από τη διαδικασία είναι 

βασικές αρχές ηθικά ορθής ερευνητικής συμπεριφοράς. Επιπλέον, εξαιρετικά κρίσιμη συνθήκη είναι η 
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ηθική δέσμευση του ερευνητή για διασφάλιση της ανωνυμίας, αλλά και της εμπιστευτικότητας, δηλαδή 

του απορρήτου των πληροφοριών.    

 Στην παρούσα έρευνα μείναμε συνεπείς στις παραπάνω βασικές αρχές της ασφάλειας και της 

προστασίας των δικαιωμάτων των συμμετεχόντων. Όσον αφορά την έρευνα με το ερωτηματολόγιο 

δώσαμε μεγάλη έμφαση στην λεπτομερή ενημέρωση των υποκειμένων για το πλαίσιο της έρευνας και 

σεβαστήκαμε το δικαίωμα της συμμετοχής αλλά και της αποχώρησής τους αν το επιθυμούσαν. Επίσης, 

σε κανένα σημείο της ανάλυσης των δεδομένων δεν αποκαλύπτεται ή φωτογραφίζεται η ταυτότητα 

κάποιου από τους συμμετέχοντες, ενώ τηρήθηκε αυστηρά το απόρρητο σε σχέση με τα συμπληρωμένα 

ερωτηματολόγια, αφού πρόσβαση σε αυτά έχει μόνο ο ερευνητής.  

 Επίσης, ένα άλλο στοιχείο άμεσα συνδεδεμένο με το πρωτόκολλο ηθικής της έρευνας σχετίζεται 

με τα πνευματικά δικαιώματα του ερωτηματολογίου του Tuning Project, το οποίο χρησιμοποιήσαμε στην 

παρούσα έρευνα. Με σκοπό τη διασφάλιση της δεοντολογίας της έρευνας, και παρά το γεγονός ότι τα 

ερωτηματολόγια του Tuning ήταν από καιρό δημοσιοποιημένα στο διαδίκτυο, στείλαμε ηλεκτρονική 

επιστολή στους συντονιστές του προγράμματος. Εκεί γνωστοποιούσαμε την πρόθεσή μας να 

χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία έρευνας του προγράμματος και ενημερώσαμε σχετικά με τo σχέδιο της 

έρευνας. Απάντηση δεν λάβαμε άμεσα, όμως σε μια από τις πιο πρόσφατες εκδόσεις του προγράμματος 

(Tuning Project, 2006), για πρώτη φορά αναφέρεται ρητά ότι παρόλο που όλα τα ερευνητικά εργαλεία/ 

υλικά που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια του προγράμματος ανήκουν στους επίσημα συμμετέχοντες, 

άλλα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης μπορούν να τα χρησιμοποιούν και να τα ελέγχουν ελεύθερα, με 

την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή. Η σημείωση αυτή μας κατοχυρώνει πλήρως σε αυτό το επίπεδο.  

 Στην έρευνα ανάλυσης εγγράφων, από την άλλη πλευρά, το ειδικό ζήτημα που κληθήκαμε να 

διαχειριστούμε έχει σχέση με τη διατήρηση ή όχι της ανωνυμίας των τμημάτων κατά την ανάλυση των 

ΠΠΣ τους. Το γεγονός ότι το εμπειρικό υλικό που αναλύεται είναι δημόσιο τεκμηριώνει την απόφασή 

μας η ανάλυση στην κύρια έρευνα, όπου και η εγκυρότητα των εργαλείων είναι ελεγμένη, να γίνει 

ονομαστικά. Να σημειώσουμε ότι στη δημοσίευση της πιλοτικής ανάλυσης (Σαρακινιώτη & 

Τσατσαρώνη, 2010) δεν προσδιορίστηκαν τα ονόματα των τμημάτων (αναφέρονταν ως πρόγραμμα Α και 

Β), ακριβώς διότι ηθικά αναγνωρίσαμε το δικαίωμά τους στην πρόωρη, αν και όχι λιγότερο έγκυρη και 

αξιόπιστη, φάση της έρευνας να μην κατονομαστούν τα αναλυόμενα προγράμματα. Επίσης, η θέση μας 

ότι χρειάζεται να λαμβάνονται υπόψη στην απόφαση για τα ζητήματα ανωνυμίας των συλλογικών και 

ατομικών υποκειμένων που αναφέρονται σε ένα επιστημονικό κείμενο οι συνθήκες της δημοσιοποίησής 

του, αφού αλλιώς λειτουργεί στη δημόσια σφαίρα ένα βιβλίο ευρείας κυκλοφορίας και αλλιώς μια 

πανεπιστημιακή εργασία με κύριους αποδέκτες εξειδικευμένους αναγνώστες (Yates, 2004), επηρέασε τις 

αποφάσεις μας σε αυτό το σημείο. 
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9.4. Εγκυρότητα και Αξιοπιστία των δεδομένων της μελέτης: Μια συνολική αποτίμηση 

 
 
 Το Τέταρτο Μέρος της διατριβής για τη μεθοδολογία ολοκληρώνεται με τη σύντομη αποτίμηση 

της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της διαδικασίας και των αποτελεσμάτων της παρούσας έρευνας. Η 

πλήρωση των δυο αυτών κριτηρίων είναι ο δείκτης της ποιότητας μιας έρευνας, είτε χρησιμοποιεί μια 

μέθοδο για τη συλλογή των δεδομένων είτε περισσότερες, όπως συμβαίνει εν προκειμένω (Silverman, 

2005, Dowling & Brown, 2010). Μάλιστα, η περίπτωση του συνδυασμού μεθόδων μπορεί να επιλέγεται 

ακριβώς με σκοπό την ενίσχυση της εγκυρότητας μιας μελέτης (Robson, 1993, Bryman, 2001a).  

 Σύμφωνα με τους ορισμούς του Hammersley (1992:57, 67), όπως παρατίθενται στον Silverman 

(2005: 210) «με τον όρο εγκυρότητα, εννο[είται] η αλήθεια: ερμηνεύεται ως ο βαθμός στον οποίο μια 

ανάλυση αναπαριστά με ακρίβεια τα κοινωνικά φαινόμενα στα οποία αναφέρεται», ενώ «η αξιοπιστία 

αναφέρεται στο βαθμό συνοχής/συνέπειας με την οποία περιπτώσεις έχουν ενταχθεί στην ίδια κατηγορία 

ανάλυσης από διαφορετικούς παρατηρητές ή από τον ίδιο παρατηρητή σε διαφορετικές περιστάσεις». 

Παρομοίως, οι ορισμοί που δίνουν οι Dowling & Brown (2010: 24) αναφέρουν ότι: «η εγκυρότητα 

αφορά τη σχέση μεταξύ θεωρητικών μεταβλητών (των εννοιών) με τους εμπειρικούς δείκτες» και «η 

αξιοπιστία είναι ένα μέτρο της συνέπειας στη διαδικασία κωδικοποίησης, όταν γίνεται σε διαφορετικές 

περιστάσεις και/ή από διαφορετικούς ερευνητές». Μεθοδολογικά, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία μιας 

έρευνας διακυβεύονται σοβαρά στις περιπτώσεις που  αξιοποιούνται λίγες υποδειγματικές περιπτώσεις 

για την ανάλυση, όταν τα κριτήρια και η διαδικασία παραγωγής δεδομένων περιγράφονται 

αποσπασματικά και όταν τα πρωτογενή ερευνητικά υλικά δεν είναι διαθέσιμα (Silvermam, 2005).                

 Στην παρούσα έρευνα, η εγκυρότητα και η αξιοπιστία αποτελεί μέλημα του ερευνητικού 

σχεδιασμού σε όλα τα επίπεδα της εξέλιξής του και υποστηρίχθηκε μέσα από συγκεκριμένες 

μεθοδολογικές επιλογές και ενέργειες, τις οποίες θα συνοψίσουμε σε αυτό το σημείo. Επί του συνόλου 

της εργασίας εντοπίζουμε τέσσερα επίπεδα καλής πρακτικής προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτον, 

κρίσιμη συνθήκη για την εγκυρότητα συνιστά ο συνδυασμός των ποσοτικών και των ποιοτικών 

προσεγγίσεων για την παραγωγή των αναγκαίων δεδομένων τόσο μεταξύ των μεθόδων, όσο και στην 

ανάπτυξη καθεμίας από αυτές. Δεύτερον, πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της εκτεταμένης χρήσης 

πολλαπλών πηγών/ σωμάτων εμπειρικού υλικού (π.χ. στατιστικά στοιχεία, έγγραφα διαφορετικών ειδών) 

και μεθόδων ανάλυσης (π.χ. χρήση πολλαπλών στατιστικών μεθόδων, ερμηνευτική προσέγγιση) καθώς 

επιτυγχάνει την πολύ-πρισματική προσέγγιση των ερευνητικών ερωτημάτων και επιτρέπει τη 

διασταύρωση της εγκυρότητας των απαντήσεων μέσω της τριγωνοποίησης των μεθόδων και των 

δεδομένων (Robson, 1993, Silverman, 2005). Ακολούθως, πολύ κρίσιμο στοιχείο είναι η σχέση 

ανατροφοδότησης που αναπτύχθηκε μεταξύ της θεωρίας και του εμπειρικού πεδίου, τόσο στην ποσοτική 
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όσο και στην ποιοτική φάση της έρευνας, ανάλογα με τις ειδικές αναλυτικές και ερμηνευτικές 

απαιτήσεις. Η ανάπτυξη του θεωρητικού μοντέλου ανάλυσης και των εξωτερικών γλωσσών περιγραφής 

του, τα εργαλεία μετάφρασης και οι λειτουργικές χρήσεις κεντρικών εννοιών, όπως η ταξινόμηση, 

συνέβαλαν καθοριστικά στη μεθοδολογική συνοχή και την εγκυρότητα της μελέτης, αποδίδοντας 

αυστηρές αναλύσεις και πειστικές ερμηνείες.  

 Τέλος, στο επίπεδο της συγγραφής, η ιδέα της «μεθοδολογικής ενημερότητας» [‘methodological 

awareness’] (Seale, 1999: x όπως παρατίθεται στο Silverman, 2005: 209), ως κριτήριο της ποιότητας μιας 

έρευνας, επέτρεψε την ανάδειξη όλων των παραπάνω, καθώς μας ώθησε να αναπτύξουμε λεπτομερείς 

περιγραφές όλων των ερευνητικών σταδίων της μελέτης, από τη συγκρότηση των ερευνητικών 

εργαλείων και τα επιμέρους πλαίσια παραγωγής δεδομένων, μέχρι την επεξεργασία των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Επίσης, παρατίθενται παραρτήματα με μεγάλο 

μέρος του πρωτογενούς υλικού της ανάλυσης (Παράρτημα Ε). Η διαφάνεια στην ανασκόπηση των 

συνθηκών διεξαγωγής της έρευνας θεωρούμε ότι αποτελεί το επιστέγασμα και την αναγκαία συνθήκη της 

εγκυρότητας και της αξιοπιστίας, όπως ορίστηκαν παραπάνω.               
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Μέρος Πέμπτο 
 

Παρουσίαση Ερευνητικών Ευρημάτων 
 
 
 Το Πέμπτο Μέρος της διατριβής αφορά την παρουσίαση των εμπειρικών δεδομένων της έρευνας. 

Αποτελείται από τρία επιμέρους κεφάλαια. Στο πρώτο από αυτά (Κεφάλαιο 10) παρουσιάζονται τα 

ευρήματα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων του ερωτηματολογίου. Στο δεύτερο (Κεφάλαιο 11) 

παρουσιάζονται οι πυκνές περιγραφές των προγραμμάτων σπουδών. Ενώ στο τρίτο (Κεφάλαιο 12) 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από τη δευτερογενή ανάλυσή τους. Τα κεφάλαια λειτουργούν 

αυτόνομα, ωστόσο τα Κεφάλαια 11 και 12 συνδέονται λειτουργικά, αφού το πρώτο από αυτά 

παρουσιάζει τα δεδομένα την ανάλυσης των προγραμμάτων «κάθετα» ανά πανεπιστημιακό τμήμα, ενώ 

το δεύτερο «οριζόντια» με κατηγορίες ανάλυσης τις αλλαγές στην οργανωτική δομή και στο περιεχόμενο 

των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και τις ταυτότητες που οι αλλαγές αυτές προωθούν ως πρότυπα για 

τους εκπαιδευτικούς σήμερα.    

 

10. Τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σε σχέση με το λόγο των ΕΕΠ για τις 
ικανότητες.   
 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα δεδομένα που προέκυψαν από το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας. Συνοπτικά και προς υπενθύμιση όσων έχουν ήδη αναφερθεί λεπτομερώς 

στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, τα δεδομένα του συγκεκριμένου ερωτηματολογίου καταγράφουν τον 

λόγο που παράγουν τα μέλη ΔΕΠ των Π.Τ. σε σχέση με τη μεθοδολογία των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων που προωθείται ως καλή πρακτική για την επιλογή, τη μετάδοση και 

την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής γνώσης από τις ΕΕΠ στα κράτη μέλη και στα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα.  

Η δομή της παρουσίασης των δεδομένων στο κεφάλαιο ακολουθεί τη διάρθρωση του ίδιου του 

ερωτηματολογίου στο οποίο βασίζεται. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται τα δημογραφικά 

χαρακτηριστικά των υποκειμένων του δείγματος. Ακολουθούν τα δεδομένα που προήλθαν από τις 

ερωτήσεις που αφορούσαν την εξοικείωση των μελών ΔΕΠ με πολιτικές και προγράμματα προώθησης 

μαθησιακών αποτελεσμάτων και ικανοτήτων. Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζονται τα δεδομένα από την 

κατάταξη  [ranking] που τα μέλη ΔΕΠ έκαναν στις 17 γενικές ικανότητες του ερωτηματολογίου. Η 

τέταρτη ενότητα αναφέρεται στα δεδομένα που προέκυψαν από τον προσδιορισμό του βαθμού της 

σπουδαιότητας και της επίτευξης των 29 ειδικών ικανοτήτων του ερωτηματολογίου για τα προγράμματα 

σπουδών των Π.Τ, όπου εργάζονται οι ερωτώμενοι καθηγητές. Στην πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται και 
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αναλύονται τα δεδομένα στα οποία αποτυπώνεται οι αρχές που τα μέλη ΔΕΠ προσδιορίζουν ως 

καταλληλότερες αναφορικά με την οργάνωση του περιεχομένου, την παιδαγωγική και την αξιολόγηση 

της γνώσης στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ορισμένες 

καταληκτικές επισημάνσεις σχετικά με τα ευρήματα της ανάλυσης των ποσοτικών δεδομένων στο 

σύνολό τους. 

 

10.1. Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων  
 

  Η έρευνα απευθύνθηκε σε όλα τα μέλη ΔΕΠ των Π.Τ. Το δεδομένα προέρχονται από 164 

έγκυρα ερωτηματολόγια, τα οποία αντιπροσωπεύουν το 39% των 422 υποκειμένων του δείγματος. 

Ακολουθεί η αναλυτική παρουσίαση των βασικών δημογραφικών, επαγγελματικών και θεσμικών 

χαρακτηριστικών των μελών ΔΕΠ που απάντησαν στην έρευνα128 με πρώτο την κατανομή τους κατά 

φύλο.  

Πίνακας 10.1: Κατανομή των συμμετεχόντων κατά φύλο  
 

Φύλο 
Δείγμα Πληθυσμός 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστά 
Άνδρες 94 57,3 220 52,1 

Γυναίκες 70 42,7 202 47,9 
                           Σύνολο 164 100,00 422 100,00 

  

 Όπως  φαίνεται στον Πίνακα 10.1 το 57,3% των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι άντρες και 

42,7% είναι γυναίκες. Ακολουθεί η παρουσίαση της κατανομής των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά 

ηλικιακή ομάδα.   

Πίνακας 10.2: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά ηλικιακή ομάδα  
 

ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Δείγμα129 

Συχνότητα Ποσοστό 

30-40 21 12,9 

40-50 60 36,8 

50-60 61 37,4 

60+ 21 12,9 

                          Σύνολο  163 100,00 

                                                
128 Στο εξής θα αναφέρονται ως «συμμετέχοντες». 
129 Δεν παρατίθεται η κατανομή του πληθυσμού των μελών ΔΕΠ κατά ηλικιακή ομάδα, διότι δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία. 
Η κατανομή για το δείγμα βασίζεται αποκλειστικά στη δήλωση των συμμετεχόντων στην έρευνα.  
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Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.2 τα υποκείμενα του δείγματος κατανέμονται κυρίως στις 

ηλικιακή ομάδα μεταξύ 40 και 60 ετών. Οι πίνακες που ακολουθούν αφορούν την παρουσίαση των 

βασικών επαγγελματικών χαρακτηριστικών των μελών ΔΕΠ. Ο πρώτος αναφέρεται στην κατανομή των 

συμμετεχόντων στην έρευνα σύμφωνα με τη βαθμίδα εξέλιξης.     

 

Πίνακας 10.3:  Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά βαθμίδα 
 
 

 
Βαθμίδες εξέλιξης 

Δείγμα Πληθυσμός 
Συχνότητες Ποσοστά Συχνότητες Ποσοστά 

Καθηγητές 43 26,7 114 27 

Αναπληρωτές 29 18,0 72 17,1 
Επίκουροι 49 30,4 136 32,2 
Λέκτορες 40 24,8 100 23,7 

                           Σύνολο  161 100,00 422 100,00 

 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.3 στο δείγμα της έρευνας συμμετέχουν διδάσκοντες και των 

τεσσάρων βαθμίδων επαγγελματικής εξέλιξης σε ποσοστά αντίστοιχα με την παρουσία τους στον 

συνολικό πληθυσμό.  

Ακολουθεί η κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά κατηγορίες γνωστικών 

αντικειμένων. Το γνωστικό αντικείμενο θεωρείται σημαντική ανεξάρτητη μεταβλητή διότι σχετίζεται με 

την επιστημονική και επαγγελματική συγκρότηση και την ταυτότητα των μελών ΔΕΠ. Στα Π.Τ. από την 

ίδρυσή τους και μέχρι σήμερα καταγράφεται μεγάλο εύρος και ετερογένεια στα γνωστικά αντικείμενα 

των μελών ΔΕΠ (Σταμέλος, 2003, Ματσαγγούρας, 2009), γεγονός που καθιστά δύσκολο τον 

προσδιορισμό κριτηρίων για την ταξινόμησή τους σε ομοειδείς κατηγορίες. Αξιοποιώντας τα βασικά 

ταξινομητικά σχήματα που περιγράφονται στη βιβλιογραφία130 και μελετώντας τις υφιστάμενες 

κατηγοριοποιήσεις των επιστημονικών αντικειμένων σε σχολές και τομείς στα ελληνικά 

πανεπιστήμια/τμήματα131 καταλήξαμε στο ταξινομητικό σχήμα πέντε κατηγοριών που παρουσιάζεται 

                                                
130 Οι ταξινομήσεις που μελετήθηκαν είναι αυτές ανάμεσα: α) σε κλάδους της παιδαγωγικής και της εκπαίδευσης, και β) σε 
πρωτογενείς και δευτερογενείς κλάδους της εκπαίδευσης, όπως περιγράφονται από τον Ματσαγγούρα (2009). Επίσης, 
μελετήθηκαν και ‘ελέγχθηκαν’ στα δεδομένα η ταξινόμηση των εκπαιδευτικών κλάδων σε αυτούς που μελετούν α) το Μίκρο- 
και β) το Μάκρο- επίπεδο της εκπαίδευσης (Παπακωνσταντίνου, 1994), καθώς και η ταξινόμησή τους α) σε Επιστήμες της 
Εκπαίδευσης, β) σε Θετικές και γ) Θεωρητικές επιστήμες, που χρησιμοποιεί ο Σταμέλος (2003: 24) σε σχετική μελέτη του για 
τα γνωστικά αντικείμενα των μελών ΔΕΠ των Π.Τ.  
131 Διαπιστώνεται τάση οργανωτικής ‘σύγχυσης’ των κοινωνικών και των ανθρωπιστικών επιστημών σε σχολές και τμήματα. 
Ενδεικτικά μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση της ιστορίας, η οποία ενώ βασικά θεραπεύεται σε φιλοσοφικές σχολές 
(Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Κρήτης), συναντάται και σε ανθρωπιστικές σχολές (Πανεπιστήμιο 
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στον Πίνακα 10.4. Θεωρούμε ότι οι κατηγορίες αυτές δύνανται να περιλάβουν όλα τα γνωστικά 

αντικείμενα που συναντώνται στα Π.Τ. με εγκυρότητα στα κριτήρια κατάταξης και χωρίς να 

«συγκαλύπτουν» τις διαφορετικές επιστημονικές ταυτότητες που έχουν συγκροτήσει τα μέλη ΔΕΠ μέσα 

από τις πολλαπλές προσωπικές πορείες εξειδίκευσης στο ευρύτερο πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης 

και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.   

 

Πίνακας 10.4: Κατανομή των συμμετεχόντων κατά γνωστικό αντικείμενο 
 

                                                  Γνωστικό αντικείμενο    Συχνότητα       Ποσοστό 

Επιστήμες 
της 

Εκπαίδευσης 

1. Γνωστικά αντικείμενα σχετικά με 
την ανάλυση του μίκρο και μάκρο 
πεδίου της εκπαίδευσης 

 
56 

 
34,4 

 
 
 

Επιστήμες 
της 

Παιδαγωγικής 
 
 
 

2. Γνωστικά αντικείμενα Παιδαγωγικής 
 

24 
 

14,7 

3. Γνωστικά αντικείμενα θετικών 
επιστημών/ τεχνολογίας και των 
ειδικών διδακτικών τους  

36 22,1 

4. Γνωστικά αντικείμενα θεωρητικών 
επιστημών και οι ειδικές διδακτικές 
τους/εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. 

 
39 

 
23,9 

5.  Γνωστικά αντικείμενα Τέχνης 
και των παιδαγωγικών εφαρμογών 
τους. 

 
8 

 
4,9 

                                                           Σύνολο 163 100,0 
   

 Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις βασικές κοινωνικές επιστήμες και τις εξειδικεύσεις 

τους στη μελέτη/ανάλυση του πεδίου της εκπαίδευσης και του σχολείου. Ειδικότερα, εδώ έχουν ενταχθεί 

τα γνωστικά αντικείμενα με κριτήρια τη συμβολή τους στην ανάλυση και την κατανόηση της κοινωνικής 

πραγματικότητας, των σχέσεων και της συμπεριφοράς στο Μάκρο- και Μίκρο- επίπεδο του 

εκπαιδευτικού πεδίου (Ματσαγγούρας, 2009: 368). Συγκεκριμένα, σε αυτή την κατηγορία έχουν ενταχθεί 

αντικείμενα κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, πολιτικών επιστημών, ιστορίας της εκπαίδευσης, συγκριτικής 

εκπαίδευσης,132 οικονομίας και διοίκησης στην εκπαίδευση, κοινωνικής έρευνας. Το ποσοστό των μελών 

                                                                                                                                                                     
Πελοποννήσου, Θεσσαλίας). Επίσης, αναγνωρίζεται ως κοινωνική επιστήμη στην περίπτωση του Παντείου Πανεπιστημίου 
και Πανεπιστημίου Αιγαίου.  Τέλος, τα αντίστοιχα τμήματα ιστορίας δεν τοποθετούνται σε σχολές στην περίπτωση του 
Δημοκρίτειου και του Ιόνιου Πανεπιστημίου, ωστόσο οι περιγραφές τους παραπέμπουν τόσο στις ανθρωπιστικές όσο και στις 
κοινωνικές επιστήμες. Επιπλέον, ενδεικτικό παράδειγμα των ρευστών ταξινομήσεων των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 
επιστημών στα ελληνικό ακαδημαϊκό πεδίο μπορεί να αναφερθεί η περίπτωση της σχολής ‘Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών 
επιστημών’ του Πανεπιστημίου Πατρών, στην οποία συνυπάρχουν τμήματα Θεατρικών σπουδών, Φιλολογίας, Φιλοσοφίας 
και Παιδαγωγικών. Παρόμοιο ζήτημα εντοπίζεται και για την Ψυχολογία, η οποία ενδεικτικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών 
εντάσσεται στη Φιλοσοφική Σχολή, ενώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Αντίστοιχη 
ετερογένεια καταγράφεται και στα κριτήρια οργάνωσης των επιμέρους γνωστικών πεδίων στους τομείς και γνωστικές 
ενότητες, που συναντώνται στα Π.Τ.    
132 Tα γνωστικά αντικείμενα της Ιστορίας της Εκπαίδευσης και της Συγκριτικής Εκπαίδευσης παραδοσιακά κατά την εξέλιξή τους 
συνδέονταν με την Παιδαγωγική, ωστόσο τα τελευταία χρόνια οι κλάδοι αυτοί έχουν αποκτήσει μεθοδολογικά και εννοιολογικά 
χαρακτηριστικά των Επιστημών της Εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, 2009: 246-347), γι’ αυτό και ταξινομούνται εδώ.         
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ΔΕΠ των Π.Τ. με γνωστικά αντικείμενα αυτής της κατηγορίας ανάλυσης ανέρχεται στο 34,1%. Σε αυτό 

το σημείο σημειώνουμε ότι η συγκεκριμένη κατηγορία γνωστικών αντικειμένων αντιπροσωπεύει τις 

Επιστήμες της Εκπαίδευσης. Η θέση αυτή μπορεί να υποστηριχθεί από τον ορισμό που έχει δοθεί για τις 

επιστήμες της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον οποίο «αποτελούνται από το σύνολο των ακαδημαϊκών 

κλάδων οι οποίοι, με διαφορετικές αλλά συμπληρωματικές και συντονισμένες προσεγγίσεις, μελετούν 

για να κατανοήσουν και να εξηγήσουν τις συνθήκες ύπαρξης, λειτουργίας και εξέλιξης των 

εκπαιδευτικών καταστάσεων και των εκπαιδευτικών γεγονότων τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου» 

(Ματσαγγούρας, 2009: 373).  

Η δεύτερη κατηγορία της ταξινόμησης περιλαμβάνει τα αντικείμενα των θεωρητικών και 

εφαρμοσμένων κλάδων της Παιδαγωγικής. Ενδεικτικά εδώ έχουν ομαδοποιηθεί αντικείμενα όπως 

(Προσχολική) Παιδαγωγική, Φιλοσοφία της Παιδείας, Διαπολιτισμική Παιδαγωγική. Το ποσοστό των 

συμμετεχόντων σε αυτή την κατηγορία ανέρχεται στο 14,7%. Η τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει τα 

γνωστικά αντικείμενα των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, καθώς και των ειδικών διδακτικών 

τους. Πρόκειται για αντικείμενα σχετικά με τη φυσική, τα μαθηματικά, τη βιολογία, την οικολογία και τις 

τεχνολογίες. Το ποσοστό των μελών ΔΕΠ του δείγματος σε αυτή την κατηγορία είναι 22,1%. Η τέταρτη 

κατηγορία περιλαμβάνει γνωστικά αντικείμενα θεωρητικών επιστημών και τις ειδικές διδακτικές τους 

και συγκεντρώνει το 23,9% του δείγματος. Τα αντικείμενα σε αυτή την κατηγορία αφορούν τα γλωσσικά 

αντικείμενα, τη λογοτεχνία, την ιστορία,133 τη φιλοσοφία.  

Τέλος, η πέμπτη και μικρότερη σε ποσοστό συμμετοχής κατηγορία της ταξινόμησης αφορά τις 

τέχνες και τις εφαρμογές τους στην εκπαίδευση. Το ποσοστό των συμμετεχόντων εδώ είναι 4,9%. Το 

μικρό ποσοστό της κατηγορίας αυτής φαίνεται να έχει σχέση με το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα 

αντικείμενα σε αρκετά προγράμματα διδάσκονται είτε από διδάσκοντες με σύμβαση του 407/80, είτε από 

ειδικό επιστημονικό διδακτικό προσωπικό (ΕΔΙΠ.), ομάδες που δεν αποτελούν μέρος του πληθυσμού της 

παρούσας έρευνας. Διευκρινίζεται ότι παρά το μικρό αριθμό συμμετεχόντων σε αυτή την κατηγορία, 

επιλέχθηκε να υπάρχει ξεχωριστά, με σκοπό να διατηρηθεί όσο είναι δυνατόν η ομοιογένεια των 

κριτηρίων κατάταξης στις κατηγορίες, βάσει της υπόθεσης ότι τα υποκείμενα που συμμετέχουν στην 

έρευνα έχουν συγκροτηθεί και τοποθετούνται διαφορετικά απέναντι στη γνώση και την οργάνωσή της σε 

προγράμματα σπουδών ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο. Η σχέση αυτή αναλύθηκε στατιστικά 

και τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε επόμενες ενότητες του παρόντος κεφαλαίου.  

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση και το σχολιασμό σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που 

συναντώνται στα Π.Τ. και την ταξινόμησή τους, σημειώνουμε ότι οι τέσσερις τελευταίες κατηγορίες (2η-

                                                
133 Η ιστορία όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελεί αντικείμενο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Στην παρούσα 
περίπτωση κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία όταν αφορά στη μελέτη του εκπαιδευτικού πεδίου. Στην περίπτωση που το 
γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας προσανατολίζεται στη διδακτική,  κατατάσσεται στην τρίτη κατηγορία.     
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5η) του Πίνακα 10.4 φαίνεται ότι αντιστοιχούν στις Επιστήμες της Παιδαγωγικής, επιχείρημα που 

στηρίζεται στη θέση ότι: «[οι επιστήμες της εκπαίδευσης] απαρτίζονται από επιστημονικούς κλάδους, οι 

οποίοι από διαφορετικές, αλλά συμπληρωματικές και συντονισμένες, οπτικές  μελετούν την 

πολυπλοκότητα της αγωγής και της εκπαίδευσης στο σχολικό πλαίσιο, αμφότερων νοουμένων ως 

θεσμών, διαδικασιών, περιεχομένων και αποτελεσμάτων, με απώτερο σκοπό να βοηθήσουν τους 

εκπαιδευτικούς (α) στην ερμηνευτική κατανόηση και αιτιοκρατική εξήγηση εκπαιδευτικών γεγονότων 

και καταστάσεων και (β) στην ανάπτυξη των αναγκαίων στάσεων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν 

ικανοί να δημιουργούν καταστάσεις αγωγής και εκπαίδευσης, οι οποίες να συμβάλλουν αποτελεσματικά 

στη μάθηση, την ανάπτυξη και κυρίως στην παιδεία των εκπαιδευομένων, που προσδίδει, τελικά, νόημα 

και συνοχή στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία[.] [Οι] επιστήμες του παιδαγωγικογενούς πεδίου ανήκουν 

στις δεοντολογικής φύσης επιστήμες και αφορούν πρωτίστως την εκπαιδευτική δράση και την 

(αριστοτελική) πράξη, και με αυτή την έννοια δεν περιορίζονται στο ερμηνευτικό και επεξηγηματικό 

έργο, αλλά προχωρούν σε δεοντολογικές ρυθμίσεις» (Ματσαγγούρας, 2009: 341).       

Ακολουθεί η κατανομή των συμμετεχόντων μελών ΔΕΠ κατά Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. 

 

Πίνακας 10.5: Κατανομή των συμμετεχόντων στην έρευνα κατά Πανεπιστήμιο 
 

Πανεπιστήμια 
Δείγμα 

Συχνότητες Ποσοστά 
Καποδιστριακό 32 19,5 

Πατρών 35 21,3 
Ιωαννίνων 15 9,1 
Θεσσαλίας (Βόλος) 8 4,9 

Αριστοτέλειο (Θες/νική) 16 9,8 
Δ. Μακεδονίας (Φλ/να) 12 7,3 
Δημοκρίτειο (Αλεξ/λη) 17 10,4 
Αιγαίου (Ρόδος) 12 7,3 
Κρήτης 17 10,4 

Σύνολο  164 100,00 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.5, το δείγμα των συμμετεχόντων στην έρευνα προέρχεται από το 

σύνολο των ελληνικών πανεπιστημίων στα οποία λειτουργούν Παιδαγωγικά Τμήματα. Συνεχίζουμε με 

την παρουσίαση της κατανομής του δείγματος στα Τμήματα της Δημοτικής και της Προσχολικής 

εκπαίδευσης 
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Πίνακας 10.6: Κατανομή των συμμετεχόντων κατά Τμήμα 
 

Τμήματα 
Δείγμα Πληθυσμός 

Συχνότητες Ποσοστά Συχνότητες Ποσοστά 
Δημοτικής 92 56,1 229 54,3 

Προσχολικής 72 43,9 193 45,7 
                            Σύνολο 164 100,0 422 100,00 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.6 το δείγμα των συμμετεχόντων στην έρευνα προέρχεται κατά 

56,1% από τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και κατά 43,9% από τα Τμήματα της Προσχολικής 

Εκπαίδευσης.  

 

10.2. Η εξοικείωση των μελών ΔΕΠ με τις πολιτικές προώθησης της μεθοδολογίας των 
ικανοτήτων στα προγράμματα σπουδών.    

 

Στην πρώτη ενότητα ερωτήσεων περιλήφθηκαν πέντε «δημοσιογραφικού τύπου» ερωτήσεις με 

σκοπό την εισαγωγή των ερωτώμενων στο ερωτηματολόγιο και την αρχική διερεύνηση του βαθμού 

εξοικείωσή τους και το επίπεδο της εμπλοκής τους με ενέργειες που σχετίζονται με την οργάνωση των 

προγραμμάτων σπουδών βάσει μαθησιακών αποτελεσμάτων και ικανοτήτων. Τα στοιχεία που 

προέκυψαν από τα σχετικά δεδομένα αποκαλύπτουν ελλιπή πληροφόρηση και περιορισμένη συμμετοχή 

των μελών ΔΕΠ των Π.Τ. Συγκεκριμένα, στην ερώτηση για το αν είχαν  κάποια πληροφόρηση για 

ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα προγράμματα 

σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 10.7, το 82,1% των ερωτηθέντων 

απαντά αρνητικά.  

 

Πίνακας 10.7: Πληροφόρηση για τις πολιτικές προώθησης μαθησιακών αποτελεσμάτων και  
  ικανοτήτων 
 

Κατηγορίες  Συχνότητα       Ποσοστά  
Όχι 133 82,1 
Ναι 29 17,9 

          Σύνολο 162 100,00 
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Οι πηγές της πληροφόρησης σχετικά με το λόγο των ικανοτήτων, όπως φαίνεται στον Πίνακα 

10.7.1, είναι είτε ηλεκτρονικές είτε προέρχονται μέσα από το επαγγελματικό περιβάλλον.    

 

Πίνακας 10.7.1:  Πήγες πληροφόρησης  για τις ΕΕΠ     
     

                                Κατηγορίες Συχνότητα  Ποσοστό 
Έντυπες πήγες (τύπος, επιστημονικά περιοδικά) 2 7,1 
Ηλεκτρονικές πηγές 
(σχετικές ιστοσελίδες, ΜΜΕ) 

11 39,3 

Πολλαπλές πηγές ενημέρωσης (έντυπα, 
ηλεκτρονικά, άμεσο επαγγελματικό περιβάλλον- 
τμήμα, συνάδελφοι) 

15 53,6 

                                                       Σύνολο  29 100,0 
 

Στο υπο-ερώτημα για το αν θα ενδιαφέρονταν να ενημερωθούν σχετικά με τις ΕΕΠ και το ζήτημα 

των ικανοτήτων, όπως παρουσιάζεται στο Πίνακα 10.7.2., το 89.9% των ερωτώμενων, οι οποίοι δήλωσαν 

προηγουμένως ότι δεν έχουν σχετική πληροφόρηση, απαντά καταφατικά. 

 

Πίνακας 10.7.2: Ενδιαφέρον πληροφόρησης σχετικά με τις ΕΕΠ. 
 

Κατηγορίες Συχνότητα Ποσοστά 
Όχι 14 10,1 
Ναι 125 89.9 

          Σύνολο 139 100,00 

 

Η θετική αυτή δήλωση επιβεβαιώνει το έλλειμμα στη σχετική ενημέρωση, όπως καταγράφτηκε 

σε προηγούμενη ερώτηση και ακυρώνει την υπόθεση που θα μπορούσε να γίνει ότι τα μέλη ΔΕΠ 

απέχουν εμπρόθετα από αυτό το σώμα της πληροφορίας διαφωνώντας με το εν λόγω πλαίσιο. Φαίνεται 

ότι τα ζητήματα των πολιτικών αποτελούν μια εξειδικευμένη γνωστική περιοχή, την όποια γνωρίζουν 

κυρίως όσοι εμπλέκονται με αυτές λόγω αντικειμένου. Πρέπει να σημειώσουμε ωστόσο ότι δεν έχουν 

προβλεφθεί ειδικότερες ερωτήσεις για το ζήτημα. Επίσης, θεωρούμε ότι δύσκολα επαγγελματίες που εξ 

αντικειμένου είναι συνυφασμένοι με τη «γνώση» και την αναζήτησή της θα απαντούσε αρνητικά σε μια 

τέτοια ερώτηση.     

Η τελευταία ερώτηση σε αυτή την ενότητα αφορά τη συμμετοχή των μελών ΔΕΠ, ως άτομα ή 

εκπροσωπώντας το ίδρυμα στο οποίο εργάζονται, σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή διαδικασία σχετική 

με την προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων. Στον Πίνακα 10.8 

παρουσιάζονται τα σχετικά δεδομένα.  
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Πίνακας 10.8: Συμμετοχή σε προγράμματα προώθησης μαθησιακών αποτελεσμάτων  
   και ικανοτήτων 

Κατηγορίες Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι 113 71,1 

Ναι 46 28,9 
             Σύνολο 159 100,0 

 

Όπως φαίνεται στο Πίνακα 10.8 το 71,1% όσων απάντησαν δήλωσε ότι δεν έχει συμμετοχή σε 

κάποιο πρόγραμμα ή διαδικασία αυτού του είδους, ενώ το 28,9% απαντά καταφατικά. Το ποσοστό αυτό 

σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό καταφατικών απαντήσεων στην ερώτηση για την πληροφόρηση 

(17,9%) (βλ. Πίνακα 10.7) εμφανίζει «ασυνέπεια» στον τρόπο που απαντά στις συγκεκριμένες δυο 

ερωτήσεις το 11% των μελών ΔΕΠ, αφού ενώ δηλώνουν ότι δεν είναι ενημερωμένοι για ευρωπαϊκά 

προγράμματα προώθησης μαθησιακών αποτελεσμάτων στα προγράμματα σπουδών, στη συνέχεια 

δηλώνουν ότι έχουν συμμετάσχει σε σχετικά προγράμματα. Η εξήγηση που μπορούμε να δώσουμε, με 

δεδομένη την «ανοιχτή» επικοινωνία μας με τους ερωτώμενους στη φάση συμπλήρωσης του 

ερωτηματολογίου, είναι ότι σε αυτό το σημείο τα μέλη ΔΕΠ συνέχεαν την έννοια των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων ως μεθοδολογίας οργάνωσης της γνώσης στα προγράμματα σπουδών με τις διαδικασίες 

απολογισμού και αξιολόγησης που χαρακτηρίζουν κάθε πρόγραμμα ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, στο 

οποίο ενδέχεται να έχουν λάβει μέρος.  

Ακολουθεί η παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων του δεύτερου μέρους του 

ερωτηματολογίου σχετικά με το επίπεδο σπουδαιότητας των 17 γενικών ικανοτήτων που προτείνονται 

από το Tuning Project ως οι καταλληλότερες να αναπτύσσονται από κάθε πρόγραμμα σπουδών, 

ανεξαρτήτως επιστημονικού πεδίου.               

 

10.3.  Παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων για τις Γενικές Ικανότητες.   
 

 
Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου αφορά στις λεγόμενες Γενικές Ικανότητες, δηλαδή τις 

ικανότητες εκείνες που μέσα από πανευρωπαϊκές έρευνες σε πτυχιούχους, πανεπιστημιακούς καθηγητές 

και εργοδότες, καθώς και διαβουλεύσεις ειδικών στα πλαίσια του Tuning Project, αναγνωρίζονται και 

προτείνονται ως αναγκαίες για όλους τους αποφοίτους και εργαζομένους, ανεξάρτητα από το αντικείμενο 

των σπουδών τους και των αντικείμενο της εργασίας τους. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθηκε το 

ερωτηματολόγιο του Tuning με τις συγκεκριμένες 17 στο αριθμό γενικές ικανότητες, προκειμένου τα 
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μέλη ΔΕΠ των ελληνικών Παιδαγωγικών Τμημάτων να εκφράσουν τις εκτιμήσεις τους σχετικά με τη 

σπουδαιότητα των εν λόγω ικανοτήτων. 

 
10.3.1. Η διάταξη των Γενικών Ικανοτήτων κατά σειρά σπουδαιότητας 

 

Σύμφωνα με την οδηγία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου, τα μέλη ΔΕΠ κλήθηκαν να 

κατατάξουν με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας τις 17 αυτές γενικές ικανότητες. Τα έγκυρα 

ερωτηματολόγια γι’ αυτό το ερώτημα ήταν 153134. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με σκοπό να 

υπολογιστεί η μέση κεντρική θέση κάθε ικανότητας. Στον Πίνακα 10.9 παρουσιάζονται οι ικανότητες και 

η μέση τιμή κατάταξής τους με φθίνουσα σειρά.  

 

Πίνακας 10.9: Γενικές ικανότητες:  Διάταξη κατά τη μέση θέση κατάταξης 
 

 

                                                
134 Αποδίδουμε την απώλεια των 11 ερωτηματολογίων στον υψηλό βαθμό δυσκολίας που αντιμετώπισαν τα μέλη ΔΕΠ στη 
συγκεκριμένη κατάταξη.     
 

 

A/A 

 
Κατηγορίες: 

Γενικές ικανότητες αποφοίτων 
 

Θέση 
Μέσης 

Κατάταξης 

1 3. Βασικές γενικές θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των σπουδών τους 4,8 

2 6. Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων  στην πράξη 6 

3 10. Ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής 6,54 

4 7. Ικανότητα παραγωγής νέων ιδεών  (δημιουργικότητα) 6,56 

5 9. Ικανότητα  μάθησης 6,94 

6 5. Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης 7 

7 4. Βασικές επαγγελματικές γνώσεις 7,6 

8 8. Ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις 9,15 

9 11. Ικανότητα λήψης αποφάσεων 9,24 

10 16. Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα 9,7 

11 14. Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας 9,8 

12 2. Αναγνώριση της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας 10 

13 13. Ηθική δέσμευση σε ένα σύστημα επαγγελματικής δεοντολογίας 10,5 

14 1. Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονική ομάδα 11,2 

15 17. Ερευνητικές ικανότητες 11,7 

16 12. Στοιχειώδεις ικανότητες στη χρήση Η/Υ 12,5 

17 15. Γνώση ξένης γλώσσας 13 
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Το εύρος της μέσης κεντρικής θέσης κυμαίνεται από το 4,8 μέχρι και το 13.  Η ικανότητα που 

προκρίνεται ως η πλέον σημαντική ανάμεσα στις 17 αφορά τις ‘Βασικές γενικές θεωρητικές γνώσεις στο 

πεδίο των σπουδών’. Στη συνέχεια, στο διάστημα μεταξύ της 6ης και της 8ης μέσης θέσης ακολουθούν 

οι εξής ικανότητες:  ‘Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων στην πράξη’, ‘Ικανότητα κριτικής και 

αυτοκριτικής’, ‘Ικανότητα παραγωγής νέων ιδεών (δημιουργικότητα)’, ‘Ικανότητα μάθησης’, ‘Ικανότητα 

ανάλυσης και σύνθεσης’, ‘Βασικές επαγγελματικές γνώσεις’. Από την 8η θέση της κατάταξης μέχρι και 

τη 17η συναντάμε ικανότητες με μέση κεντρική θέση από το 9 μέχρι και το 13. Πρόκειται για τις εξής 

ικανότητες: ‘Ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις’, ‘Ικανότητα λήψης αποφάσεων’, ‘Ικανότητα 

προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα’, ‘Δεξιότητες διαπροσωπικής 

επικοινωνίας’, ‘Αναγνώριση της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας’, ‘Ηθική δέσμευση σε 

ένα σύστημα επαγγελματικής δεοντολογίας’, ‘Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονική ομάδα’, 

‘Ερευνητικές ικανότητες’, ‘Στοιχειώδεις ικανότητες στη χρήση Η/Υ’, ‘Γνώση ξένης γλώσσας’.  

 Στην παραπάνω κατάταξη φαίνεται να διαμορφώνονται δυο βασικές ομάδες ικανοτήτων. Το 

σημείο διάκρισης των ομάδων αυτών φαίνεται να είναι η 8η θέση μέσης κατάταξης, η οποία καθώς είναι 

«κενή» αποτελεί μια σημαντική ένδειξη για την ομαδοποίηση των σημαντικών από τις λιγότερο 

σημαντικές γενικές ικανότητες. Έτσι, η ομάδα των πιο σημαντικών ικανοτήτων βρίσκεται στις θέσεις 

από το 4,8 έως το 7,6 και η ομάδα με τις λιγότερο σημαντικές ικανότητες στις θέσεις από 9,15 μέχρι 13. 

Παρατηρείται ότι στην ομάδα των ικανοτήτων που θεωρείται από τα μέλη ΔΕΠ ότι είναι σημαντικότερο 

να αναπτύσσονται στα προγράμματα σπουδών των παιδαγωγικών τμημάτων, συγκεντρώνονται οι 

ικανότητες που συνδέονται στενά και παραπέμπουν άμεσα στα εξειδικευμένα επιστημονικά και 

επαγγελματικά πεδία σκέψης και δράσης, και στην προκειμένη περίπτωση στο εξειδικευμένο 

επαγγελματικό πεδίο της εκπαίδευσης. Πρόκειται για τις πιο παραδοσιακά επαγγελματικές ικανότητες 

των εκπαιδευτικών που είναι οι θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των σπουδών, οι επαγγελματικές γνώσεις 

και η ικανότητα εφαρμογής γνώσεων στην πράξη.  

  Αντίθετα, στη δεύτερη ομάδα ικανοτήτων, οι οποίες εμφανίζονται ως οι λιγότερο σημαντικές 

συγκεντρώνονται οι πιο ευέλικτες ικανότητες, ή αλλιώς οι επαγγελματικές ικανότητες νέου τύπου, οι 

οποίες σχετίζονται κυρίως με τη αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων και των συνθηκών που 

εισάγει ο σύγχρονος λόγος των πολιτικών στο χώρο τόσο του ακαδημαϊκού πεδίου όσο και της εργασίας/ 

απασχόλησης, εξειδικευμένης και μη. Ενδεικτικά, μπορούν να αναφερθούν ‘η ικανότητα για λήψη 

αποφάσεων’, και ‘οι δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας’.    

Ο διαχωρισμός που καταγράφεται στη διάταξη των ικανοτήτων ανάμεσα στις σημαντικότερες 

επαγγελματικές ικανότητες τύπου 1 υψηλής εξειδίκευσης και στις λιγότερο σημαντικές νέου τύπου 

ικανότητες, υποδηλώνει την προσήλωση των μελών ΔΕΠ στις «παραδοσιακά» κατοχυρωμένες 

ικανότητες για το δάσκαλο και τον νηπιαγωγό. Αντίθετα, αποτελεί ένδειξη ότι είναι πιο «συγκρατημένοι» 
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σε σχέση με τις πιο ευέλικτες γενικές ικανότητες που προτείνει το Tuning. Ειδικότερα, τα δεδομένα 

επιτρέπουν τέσσερις επιπλέον επισημάνσεις σε σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται και πώς τοποθετούνται 

τα μέλη ΔΕΠ σε σχέση με το συγκεκριμένο σύνολο ικανοτήτων, οι οποίες παρόλο που περιγράφουν 

ποιοτικά διαφορετικές ιδιότητες, όλες θεωρούνται γενικές ικανότητες στο δεδομένο πλαίσιο των 

πολιτικών στο οποίο αναφερόμαστε. 

 Η πρώτη επισήμανση αφορά στο γεγονός ότι οι δυο πιο σημαντικές ικανότητες αναφέρονται στο 

δίπολο «θεωρία και εφαρμογή», όπως παραδοσιακά το συναντάμε στις σπουδές στην εκπαίδευση. Η 

δεύτερη επισήμανση αφορά το ότι οι δυο τελευταίες σε σπουδαιότητα ικανότητες σύμφωνα με την 

κατάταξη των μελών ΔΕΠ αφορούν τη γνώση Η/Υ και ξένης γλώσσας. Το στοιχείο αυτό αποκτά 

ιδιαίτερη σημασία, αφενός διότι επιβεβαιώνει την τάση των μελών ΔΕΠ να απαξιώνουν τις πολύ 

διαχειριστικές και ευέλικτες γενικές ικανότητες, και αφετέρου διότι, αυτή η τάση απαξίωσης φαίνεται να 

αντιφάσκει με τα ίδια τα προγράμματα σπουδών των Π.Τ., στην πλειοψηφία των οποίων η επαρκής 

γνώση Η/Υ και ξένων γλωσσών είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση του πτυχίου. Το στοιχείο αυτό 

μεθοδολογικά μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι απέναντι σε ένα μεγάλο πλήθος ικανοτήτων, η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων επιλέγει να μην προτάξει αυτές που αποδεδειγμένα καλλιεργούνται ως 

αναγκαίες αλλά συμπληρωματικές ικανότητες στα σημερινά προγράμματα σπουδών. 

 Η τρίτη επισήμανση που έχει ενδιαφέρον να γίνει σε αυτό το σημείο είναι ότι στις λιγότερο 

σημαντικές ικανότητες κατατάσσονται η ‘Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονική ομάδα’ και οι 

‘ερευνητικές ικανότητες’. Το στοιχείο αυτό αποτελεί μια επιπλέον ισχυρή ένδειξη της 

«επιφυλακτικότητας» που επιδεικνύουν τα μέλη ΔΕΠ στις σύγχρονες αξίες για την εκπαίδευση και την 

έρευνα,  όπως προωθούνται από το εξωτερικό πεδίο των πολιτικών στο ακαδημαϊκό πεδίο. 

Επισημαίνουμε ότι το δεδομένο αυτό θέτει ερωτήματα σε σχέση με το γεγονός ότι στα ίδια τα 

προγράμματα σπουδών και στις αναμορφώσεις τους, όπως θα τις αναλύσουμε στο επόμενο κεφάλαιο της 

διατριβής, η έρευνα και η διεπιστημονικότητα είναι βασικά χαρακτηριστικά των προωθούμενων 

αλλαγών.  

Η τελευταία επισήμανση αφορά ‘την ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στην 

ελληνική γλώσσα’ και ‘την ‘ικανότητα της αναγνώρισης της διαφορετικότητας και της 

πολυπολιτισμικότητας’. Οι ικανότητες αυτές, οι οποίες συνδέονται και παραπέμπουν σε ζητήματα 

έθνους, εμφανίζονται στη 10η και την 12η θέση της διάταξης, αντίστοιχα. Το στοιχείο αυτό δείχνει, 

αφενός, τη συντήρηση στοιχείων σχετικών με το ρόλο του δασκάλου στο εθνικό κράτος και αφετέρου 

την ανάγκη για αναγνώριση και σωστή διαχείριση των συνθηκών που δημιουργούνται σε ένα 

πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπως αποτελεί η Ελλάδα μετά τη δεκαετία του ’90. Η συνύπαρξη αυτών 

των αναγκών στο σύγχρονο ελληνικό πλαίσιο της εκπαίδευσης επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι οι 
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δύο αυτές ικανότητες, όπως θα φανεί στην επόμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, είναι στατιστικά 

σημαντικότερες στην παρούσα έρευνα συγκριτικά με την έρευνα του Tuning Project.   

Ολοκληρώνοντας τη συγκεκριμένη ενότητα, σημειώνεται ότι τα δεδομένα για τη σπουδαιότητα 

των γενικών ικανοτήτων αναλύθηκαν επιπλέον σε σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων στην έρευνα, προκειμένου να διερευνηθούν πιθανές διαφοροποιήσεις ανάλογα με το 

φύλο, την ηλικία, τη βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο κάθε υποκειμένου.  Η συγκεκριμένη ανάλυση 

δεν έδειξε στατιστικά σημαντικές σχέσεις με κανέναν από τους παραπάνω δημογραφικούς παράγοντες, 

με μικρή εξαίρεση στα γνωστικά αντικείμενα, για τα οποία καταγράφονται κάποιες διαφοροποιήσεις, 

στις οποίες θα αναφερθούμε παρακάτω.  Γενικά, οι αποκλίσεις που διαπιστώνονται δεν αποτελούν 

σημαντική ένδειξη ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά διαφοροποιούν τις εκτιμήσεις των μελών ΔΕΠ σε 

σχέση με τη σπουδαιότητα και τη θέση κατάταξης καθεμιάς από τις 17 γενικές ικανότητες. Ωστόσο, 

αναφορικά με τα γνωστικά αντικείμενα, ένα στοιχείο διαφοροποίησης που καταγράφεται και που έχει 

ενδιαφέρον να αναφερθεί, παρόλο που επί του συνόλου του δείγματος δεν φαίνεται σημαντικό, είναι η 

σχέση μεταξύ κάποιων γνωστικών αντικειμένων και της σπουδαιότητας που αποδίδεται σε 

συγκεκριμένες ικανότητες. Ειδικότερα, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι ερωτώμενοι με θεωρητικά και 

γλωσσικά αντικείμενα, καθώς και με γνωστικά αντικείμενα σχετικά με την τέχνη κατατάσσουν την 

‘Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα’ στην 7η θέση, δηλαδή αρκετά 

υψηλότερα από ό,τι την συναντάμε στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες γνωστικών αντικειμένων, αλλά και 

στη γενική διάταξη. Το στοιχείο αυτό φαίνεται να δικαιολογείται από την επαγγελματική «ευαισθησία» 

των συγκεκριμένων υποκειμένων απέναντι στο θέμα της ελληνικής γλώσσας.  

Επιπλέον, τα υποκείμενα με γνωστικό αντικείμενο τις τέχνες φαίνεται να διαφοροποιούνται από 

το υπόλοιπο δείγμα στο ότι είναι οι μόνοι που επιλέγουν ως πρώτη σε σπουδαιότητα ‘την ικανότητα 

παραγωγής νέων ιδεών  (δημιουργικότητα)’, ενώ τοποθετούν σε σημαντικά χαμηλή μέση θέση 

κατάταξης (7,2) την ικανότητα που για όλους τους υπόλοιπους θεωρείται η πρώτη σε σπουδαιότητα, 

δηλαδή τις ‘Βασικές γενικές θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των σπουδών’. Και αυτή η διαφοροποίηση 

φαίνεται να εξηγείται από την επαγγελματική «ευαισθησία» της ομάδας των καλλιτεχνών, οι οποίοι 

βασίζουν την επαγγελματική τους δράση και παραγωγή κυρίως στην έννοια της δημιουργικότητας και 

μόνο δευτερευόντως στην κατοχή τυπικών ειδικών γνώσεων.  

Τέλος, ένα στοιχείο με ενδιαφέρον σε αυτή την ανάλυση είναι ότι τα υποκείμενα με γνωστικό 

αντικείμενο τα παιδαγωγικά εμφανίζονται να θεωρούν την ικανότητα ‘Βασικές γενικές θεωρητικές 

γνώσεις στο πεδίο των σπουδών’ περισσότερο σημαντική από ό,τι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην 

έρευνα. Με τις απαντήσεις τους τοποθετούν τη συγκεκριμένη ικανότητα στη μέση θέση κατάταξης 3,7, 

δηλαδή σαφώς υψηλότερα συγκριτικά με τη θέση που παίρνει τόσο στο γενικό σύνολο του δείγματος 

(Μέση κεντρική θέση: 4,8) όσο και συγκριτικά με τις διατάξεις των ικανοτήτων, όπως προκύπτουν από 
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την ανάλυση των δεδομένων σε σχέση με τις υπόλοιπες τέσσερις κατηγορίες γνωστικών αντικειμένων 

της παρούσας έρευνας. Το στοιχείο αυτό αποτελεί ένδειξη ότι τα μέλη ΔΕΠ με ειδικότητα στην 

Παιδαγωγική είναι περισσότερο «ευαίσθητα» απέναντι στις ανάγκη για βασική θεωρητική συγκρότηση 

των εκπαιδευτικών στο αντικείμενο των σπουδών τους.      

H ενότητα συζήτησης των δεδομένων για τις γενικές ικανότητες συνεχίζεται με την παρουσίαση 

της στατιστικής σχέσης των δεδομένων της παρούσας έρευνας με τα δεδομένα της προγενέστερης 

αντίστοιχης έρευνας που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Tuning το 2001. 

 

10.3.2. Η σπουδαιότητα των Γενικών Ικανοτήτων σε σχέση με τα ευρήματα της έρευνας του 
Tuning Project  

 
 
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης για τη 

διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της διάταξης των 17 γενικών ικανοτήτων όπως προέκυψε από την 

παρούσα έρευνα και της αντίστοιχης από την έρευνα του Tuning (Tuning Project, 2006: 37-38). 

Πρόκειται για μια απόπειρα μετα-ανάλυσης των ευρημάτων εκείνης της έρευνας για τις γενικές 

ικανότητες σε σχέση με την παρούσα μελέτη (Robson, 1993). Ο σκοπός αυτής της προσέγγισης στα 

δεδομένα είναι να εκτιμήσουμε συγκριτικά τα δεδομένα δυο ερευνών με το ίδιο μεθοδολογικό υπόβαθρο 

με τρόπο ώστε, αξιοποιώντας τη διαφορά στην κλίμακα (ευρωπαϊκό, εθνικό επίπεδο) να αναδείξουμε τις 

συνθήκες «υποδοχής» των ικανοτήτων που εξ ορισμού χαρακτηρίζονται ως γενικές από διαφορετικούς 

πληθυσμούς ενδιαφέροντος στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Πρέπει σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε 

δυο περιορισμούς που χρειάζεται να ληφθούν υπόψη στην αξιολόγηση της σημασίας των αποτελεσμάτων 

της σύγκρισης. Ο πρώτος έχει σχέση με τη χρονική απόσταση των δυο ερευνών και ο δεύτερος με το 

γεγονός ότι τα δεδομένα από την έρευνα του Tuning προέρχονται από τους συμμετέχοντες όλων των 

πεδίων που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα στην πρώτη φάση της διεξαγωγής του,135 ενώ στην παρούσα 

έρευνα οι συμμετέχοντες είναι μόνο πανεπιστημιακοί καθηγητές σε τμήματα εκπαίδευσης.  

 

Πίνακας 10.10: Συγκριτική παρουσίαση των διατάξεων σπουδαιότητας των γενικών ικανοτήτων  
 

 Παρούσα Έρευνα Έρευνα Tuning   

 

Μέσος 
Όρος 

Τυπικό 
Σφάλμα 

Μέσος 
Όρος 

Τυπικό 
Σφάλμα 

Τιμή του 
στατιστικού 

ελέγχου t 

Στατιστική 
σημαντικότητα 

δίπλευρου 
ελέγχου (α=0,05) 

1. Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονική 
ομάδα 11,2418 0,358371 8,51 0,1829 6,789686 Στατιστικά 

                                                
135 Το δείγμα των πανεπιστημιακών στην έρευνα του Tuning είναι 998 υποκείμενα. Τα πεδία συμμετοχής ήταν: διοίκηση, 
γεωλογία, ιστορία, μαθηματικά, φυσική, επιστήμες της εκπαίδευσης και χημεία. Το ποσοστό των πανεπιστημιακών από τις 
επιστήμες της εκπαίδευσης ήταν 13,4% του συνολικού δείγματος (134 άτομα) (Tuning Project, 2003:78-79).   
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2. Αναγνώριση της διαφορετικότητας και 
της πολυπολιτισμικότητας 10,1895 0,363892 5,3 0,2681 10,81771 

σημαντικές 
διαφορές 

 
 
 

3. Βασικές γενικές θεωρητικές γνώσεις 
στο πεδίο των σπουδών τους 4,8312 0,370457 9,01 0,3685 -7,99735 
4. Βασικές επαγγελματικές γνώσεις 7,6364 0,427179 12,87 0,1906 -11,1884 
5. Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης 7,0327 0,363971 12,7 0,3168 -11,7449 
6. Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων  στην 
πράξη 6 0,344602 11 0,3266 -10,5311 
7. Ικανότητα παραγωγής νέων ιδεών  
(δημιουργικότητα) 6,5649 0,314049 11,47 0,1907 -13,3503 
8. Ικανότητα προσαρμογής σε νέες 
καταστάσεις 9,1503 0,342843 9,88 0,2894 -1,62641 

Μη στατιστικά 
σημαντική διαφορά 

9. Ικανότητα  μάθησης 6,9412 0,328818 12,23 0,2313 -13,1555 
Στατιστικά 
Σημαντικές 
διαφορές 

Στατιστικά 
Σημαντικές 
διαφορές 

 
 

10. Ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής 6,5455 0,322078 10,14 0,3035 -8,12233 
11. Ικανότητα λήψης αποφάσεων 9,2468 0,281463 7,25 0,2389 5,408723 
12. Στοιχειώδεις ικανότητες στη χρήση 
Η/Υ 12,5229 0,323525 5,64 0,1816 18,5519 
13. Ηθική δέσμευση σε ένα σύστημα 
επαγγελματικής δεοντολογίας 10,4902 0,356897 7,01 0,2844 7,626102 
14. Δεξιότητες διαπροσωπικής 
επικοινωνίας 9,8105 0,326919 7 0,3124 6,215403 
15. Γνώση ξένης γλώσσας 12,9935 0,296971 6,9 0,3239 13,86667 
16. Ικανότητα προφορικής και γραπτής 
επικοινωνίας στην ελληνική γλώσσα 9,7403 0,398496 8,81 0,2821 1,905412 

Μη στατιστικά 
σημαντική διαφορά 

17. Ερευνητικές ικανότητες 
 

11,6558 
 

0,366724 
 

7,67 
 

0,3107 
 

8,292588 
 

Στατιστικά 
σημαντική διαφορά 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.10, η σχετική στατιστική ανάλυση δείχνει ότι από τις 17 γενικές 

ικανότητες, στατιστικά σημαντική διαφορά υπάρχει υπέρ της παρούσας έρευνας για τις εξής ικανότητες: 

‘Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονική ομάδα’, ‘Αναγνώριση της διαφορετικότητας και της 

πολυπολιτισμικότητας’, ‘Ικανότητα λήψης αποφάσεων’, ‘Στοιχειώδεις ικανότητες στη χρήση Η/Υ’, 

‘Ηθική δέσμευση σε ένα σύστημα επαγγελματικής δεοντολογίας’, ‘Δεξιότητες διαπροσωπικής 

επικοινωνίας’, ‘Γνώση ξένης γλώσσας’, ‘Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στην ελληνική 

γλώσσα’, ‘Ερευνητικές ικανότητες’.  Αντίθετα, στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ της έρευνας του 

Tuning Project υπάρχει για τις ικανότητες: ‘Βασικές γενικές θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των σπουδών 

τους’, ‘Βασικές επαγγελματικές γνώσεις’, ‘Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης’, ‘Ικανότητα εφαρμογής 

γνώσεων στην πράξη’, ‘Ικανότητα παραγωγής νέων ιδεών  (δημιουργικότητα)’,  ‘Ικανότητα  μάθησης’, 

‘Ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής’.  Τέλος, σημειώνουμε ότι δεν υπάρχει στατιστική διαφορά μεταξύ 

των δυο ερευνών για την ‘Ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις’ και την ‘Ικανότητα προφορικής 

και γραπτής επικοινωνίας στην εθνική (εδώ ελληνική) γλώσσα’. 

Από τη συγκριτική αυτή προσέγγιση των δεδομένων προκύπτει μια σημαντικά  διαφοροποιημένη 

εικόνα για τις προτεραιότητες που τίθενται από τα μέλη ΔΕΠ των Π.Τ. σε σχέση με όσα παρουσιάστηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα. Συγκεκριμένα, φαίνεται ότι παρόλο που τα μέλη ΔΕΠ προτάσσουν ως 

σημαντικές τις ικανότητες που παραδοσιακά αποδίδονται στην εκπαίδευση ως ακαδημαϊκό και 
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επαγγελματικό πεδίο, συγκριτικά με τα δεδομένα του Tuning εμφανίζονται πιο δεκτικοί απέναντι στις πιο 

ευέλικτες ικανότητες διαχείρισης και επικοινωνίας στο σύγχρονο πλαίσιο της πολυπολιτισμικότητας, 

όπου η διεπιστημονικότητα και η έρευνα τίθενται ως αξίες. Από τις επαγγελματικές ικανότητες τύπου 1 

αυτή που μόνο εμφανίζεται με στατιστικά σημαντική διαφορά υπέρ των ελλήνων πανεπιστημιακών της 

παρούσας έρευνας αφορά την ηθική δέσμευση των εκπαιδευτικών σε ένα επαγγελματικό σύστημα 

δεοντολογίας. Αντίθετα, τα δεδομένα του Tuning Project αποτελούν ένδειξη μεγαλύτερης προσήλωσης 

των ευρωπαίων πανεπιστημιακών στις επαγγελματικές ικανότητες τύπου 1 που σχετίζονται με 

εξειδικευμένες και εφαρμοσμένες επαγγελματικές γνώσεις. Επίσης, από τις ικανότητες οι οποίες, με 

βάση το θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας έρευνας, χαρακτηρίζονται ως Επαγγελματικές ικανότητες νέου 

τύπου (Βλ. Μέρος Τέταρτο), οι συμμετέχοντες στην έρευνα του Tuning εμφανίζονται να επιλέγουν 

περισσότερο αυτές που έχουν σχέση με την κατάκτηση συγκεκριμένων γνωστικών σχημάτων, όπως για 

παράδειγμα η ‘Ικανότητα για μάθηση’ και η ‘Ικανότητα για ανάλυση και σύνθεση’, και λιγότερο άλλες 

ευέλικτες ικανότητες που παραπέμπουν απολύτως στο γενικισμό (Bernstein, 2000), όπως η στοιχειώδης 

ικανότητα στη χρήση Η/Υ και η γνώση ξένων γλωσσών.      

Εκτιμώντας συνολικά τα ευρήματα της παρούσας ενότητας, διαπιστώνουμε ότι την περίοδο 

διεξαγωγής της έρευνας στην Ελλάδα βρισκόμαστε σε μια φάση μετάβασης προς πιο ευέλικτα σχήματα 

οργάνωσης της γνώσης που δεν αποκλείουν το γενικισμό των ικανοτήτων (Βλ. Κεφάλαιο 2 και 

Παράρτημα Α.1). Ωστόσο κυρίαρχα της ταυτότητας που αποδίδεται στους εκπαιδευτικούς εξακολουθούν 

να είναι παραδοσιακά γνωστικά σχήματα και επαγγελματικά γνωρίσματα. Στην ενότητα που ακολουθεί 

παρουσιάζονται τα ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τα επίπεδα σπουδαιότητας και επίτευξης των 

ειδικών ικανοτήτων για το πεδίο της Εκπαίδευσης που προτείνει και προωθεί το Tuning Project.     

 

10.4.  Παρουσίαση των ερευνητικών ευρημάτων για τις Ειδικές Ικανότητες  

 
Το τρίτο μέρος τους ερωτηματολόγιου της παρούσας έρευνας αφορά στις λεγόμενες ‘Ειδικές 

ικανότητες’, δηλαδή αυτές που περιγράφουν εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες για κάθε 

επιστημονικό και επαγγελματικό πεδίο και εν προκειμένω το εξειδικευμένο πεδίο της εκπαίδευσης136. Σε 

αυτή την περίπτωση πρόκειται για έναν κατάλογο με 29 ειδικές ικανότητες, συναφείς με το ευρύτερο 

πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, για τις οποίες τα μέλη ΔΕΠ 

κλήθηκαν να εκτιμήσουν σε κλίμακα από το 1 (καθόλου) μέχρι το 4 (πάρα πολύ), αφενός το βαθμό 

                                                
136 Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι και στην ανάλυση, όπως έγινε και στο ίδιο το εργαλείο του 
ερωτηματολογίου (Κεφάλαιο 9), οι ικανότητες για τις επιστήμες της εκπαίδευσης και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
αντιμετωπίζονται ενιαία. Οι κατηγορίες της ανάλυσης διακρίνουν τις ειδικές ικανότητες σε Επαγγελματικές 1 και Νέες 
επαγγελματικές ικανότητες.     
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σπουδαιότητας τους, αφετέρου το βαθμό της επιτέλεσής τους στα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων, στα οποία εργάζονται.   

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι τα δεδομένα της έρευνας για το βαθμό της 

σπουδαιότητας και της επιτέλεσης συσχετίστηκαν αρχικά με τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος 

προκειμένου να βρεθούν πιθανές στατιστικά σημαντικές διαφορές και να κατευθυνθεί αναλόγως η 

πορεία της στατιστικής ανάλυσης. Το στοιχείο που προέκυψε ήταν ότι τα ατομικά χαρακτηριστικά δεν 

διαφοροποιούν τις απαντήσεις των μελών ΔΕΠ. Η μόνη εξαίρεση εντοπίζεται στο δείκτη των τιμών που 

αφορούν τη σπουδαιότητα, και ο οποίος είναι στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος κατά μέσο όρο στις 

γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Αντιθέτως, στο ερώτημα για την επιτέλεση δεν υπάρχει στατιστικά 

σημαντική διαφορά. Όσον αφορά την ηλικιακή ομάδα, τη βαθμίδα και το γνωστικό αντικείμενο δεν 

υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές τόσο για τη σπουδαιότητα όσο και για την επίτευξη. Έτσι, 

στη συνέχεια της ανάλυσης το δείγμα αντιμετωπίζεται ως ενιαίο σύνολο και δεν εξετάζεται ξανά η σχέση 

των δεδομένων με τα ατομικά χαρακτηριστικά των υποκειμένων που το απαρτίζουν.   

 

10.4.1. Παραγοντική ανάλυση: Ομαδοποίηση μεταβλητών για τη σπουδαιότητα και την 
επίτευξη των ειδικών ικανοτήτων στο πεδίο της Εκπαίδευσης 

 
 
Για την ανάλυση των δεδομένων ακολουθήθηκε σε πρώτη φάση η διερευνητική παραγοντική 

ανάλυση (exploratory factor analysis) με σκοπό τη συμπύκνωση της πληροφορίας και την ομαδοποίηση 

των 29 ειδικών ικανοτήτων - εφεξής μεταβλητών - σε επιμέρους ομοιογενείς παράγοντες. Στους Πίνακες 

10.11 και 10.12 που ακολουθούν, παρουσιάζονται οι μεταβλητές με τους υψηλούς συντελεστές 

βαρύτητας (πάνω από 0,50). Ο μεταβλητές αυτές συγκροτούν δυο κύριους παράγοντες ανάλυσης, οι 

οποίοι εξηγούν το 62% της συνολικής διακύμανσης των δεδομένων. Ο πρώτος κύριος παράγοντας 

(Παράγοντας Α) αναφέρεται στη σπουδαιότητα που αποδίδεται από τα μέλη ΔΕΠ και περιλαμβάνει 13 

από τις 29 ειδικές ικανότητες του ερωτηματολογίου (Πίνακας 10.11). Ο δεύτερος κύριος παράγοντας 

(Παράγοντας Β) αφορά στο βαθμό στον οποίο εκτιμάται από τα μέλη ΔΕΠ ότι επιτυγχάνεται καθεμία 

από τις 29 μεταβλητές στα ισχύοντα προγράμματα σπουδών. Περιλαμβάνει τις 20 από αυτές (Πίνακας 

10.12). Όπως φαίνεται στους πίνακες αυτούς, για καθέναν από τους κύριους παράγοντες εντοπίζεται και 

ένας μικρότερος συμπληρωματικός παράγοντας μεταβλητών. Πρόκειται για τρεις μεταβλητές επιπλέον 

στον Παράγοντα Α και τέσσερεις μεταβλητές επιπλέον στον παράγοντα Β. Διευκρινίζεται ότι θεωρητικά 

οι μικρότεροι παράγοντες είναι ανεξάρτητοι από τους κύριους, ωστόσο λόγω του μικρού αριθμού 

μεταβλητών που περιέχουν εκλαμβάνονται ως συμπληρωματικοί τους.  
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Πίνακας 10.11: Περιγραφή του Παράγοντα Α 
 

                                                             Σπουδαιότητα Ειδικών Ικανοτήτων  
 
                                                                      Παράγοντας Α 

Συντελεστής 
Βαρύτητας 

  (Factor loading) 
     
 
 
    Μ 

Ε 
      Τ 

Α 
Β 
Λ 
Η 
Τ 
Ε 
Σ 

3. Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους 0,57 
6. Επίγνωση των διαφορετικών πλαισίων στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
μάθηση 

0,51 

7. Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων σε μια μαθησιακή 
διαδικασία 

0,51 

11. Ικανότητα διαχείρισης έργων (projects) για τη βελτίωση/ανάπτυξη του 
σχολείου 

      0,51 

19. Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα 0,56 
20. Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση 0,59 
22. Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του σχολικού χρόνου 0,56 
23. Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης 0,76 
24. Επίγνωση της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 0,74 
26. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε πλαίσιο συνεργασίας 0,81 
27. Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών 
των μαθητών 

0,82 

28. Ικανότητα βελτίωσης του εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος 0,75 
29. Ικανότητα προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος σπουδών σε ένα 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

0,62 

                                                     Ποσοστό διακύμανσης που επεξηγεί ο παράγοντας  Α    24% 
                                                                       Συμπληρωματικός παράγοντας Α 
 
ΜΕ-
ΤΑ-
ΒΛΗ-
ΤΕΣ  

8. Κατανόηση των δομών και των σκοπών του εκπαιδευτικού συστήματος στο 
οποίο θα ενταχθεί μελλοντικά η δραστηριότητά τους. 

   0,59 

9. Ικανότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας σε διάφορα πλαίσια    0,74 
12. Ικανότητα διαχείρισης αναλυτικών σχολικών προγραμμάτων    0,55 
13. Ικανότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών    0,73 

 

Από τον Πίνακα 10.11 διαπιστώνεται ότι οι μεταβλητές που συγκροτούν τον παράγοντα Α είναι 

αρκετά πολυπληθείς και διαφοροποιημένες ως προς το περιεχόμενό τους. Για την οικονομία στην 

αποτύπωση και την διευκόλυνση της ανάλυσής τους, ο Πίνακας 10.11 συμπληρώνεται από τον Πίνακα 

10.11.1, όπου οι μεταβλητές του παράγοντα Α παρουσιάζονται κωδικοποιημένα με βάση την εξωτερική 

γλώσσα περιγραφής για την ταξινόμηση των γενικών ικανοτήτων, όπως έχει προκύψει από το 

λειτουργική προσαρμογή του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας (Βλ. Κεφάλαιο 9 του Τέταρτου Μέρους).  
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Πίνακας 10.11.1: Κατηγορίες ανάλυσης των μεταβλητών του Παράγοντα Α 
 

Περιγραφή Μεταβλητές Παράγοντα Α 
Ικανότητες επαγγελματικού τύπου 1   Α3,  (Α8)137 
Ικανότητες επαγγελματικές νέου τύπου Α6, Α7, (A9), Α11, (A12), (A13), Α19, Α20, Α22, Α23, Α24, Α26, 

Α27, Α28, Α29 
 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.11.1 οι μεταβλητές με υψηλό συντελεστή βαρύτητας αναφορικά με 

τον παράγοντα ‘σπουδαιότητα’ για τα προγράμματα σπουδών των Π.Τ. είναι σχεδόν αποκλειστικά 

ικανότητες που παραπέμπουν στον επαγγελματισμό νέου τύπου για τους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται 

δηλαδή για ειδικές ικανότητες που εστιάζονται στα πλαίσια της επαγγελματικής δράσης των 

εκπαιδευτικών και την ανάγκη για ευέλικτη διαχείριση, παρά σε εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές που 

παραδοσιακά αναγνωρίζονται ως θεμιτές στο συγκεκριμένο επαγγελματικό πεδίο. Ειδικότερα, 

ανατρέχοντας στον Πίνακα 10.11, βλέπουμε ότι οι μόνες ικανότητες που παραπέμπουν στον παραδοσιακό 

επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών είναι η ‘ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των 

αξιών τους’ και ‘η κατανόηση των δομών και των σκοπών του εκπαιδευτικού συστήματος, στο οποίο θα 

ενταχθεί μελλοντικά η δραστηριότητά τους’.  

Ανάμεσα στις ικανότητες που παραπέμπουν στον επαγγελματισμό νέου τύπου για τους 

εκπαιδευτικούς, υπερτερούν εκείνες που αφορούν συνθήκες προαγωγής της μάθησης και διαχείρισης του 

σχολικού πλαισίου. Πρόκειται για τις εξής ικανότητες: ‘Επίγνωση των διαφορετικών πλαισίων στα οποία 

μπορεί να πραγματοποιηθεί η μάθηση’, ‘Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων σε μια 

μαθησιακή διαδικασία’, ‘Ικανότητα διαχείρισης έργων (projects) για τη βελτίωση/ανάπτυξη του σχολείου’, 

‘Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση’, ‘Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης 

του σχολικού χρόνου’, ‘Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των 

μαθητών’, ‘Ικανότητα βελτίωσης του εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος’, ‘Ικανότητα 

προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος σπουδών σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο’, 

‘Ικανότητα διαχείρισης αναλυτικών σχολικών προγραμμάτων’, ‘Ικανότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων/υλικών’. Επίσης, σημαντικές κρίνονται από τα συμμετέχοντα μέλη ΔΕΠ οι ικανότητες που 

παραπέμπουν στο σύγχρονο λόγο των εκπαιδευτικών πολιτικών και αφορούν στην αξιολόγηση της 

ατομικής απόδοσης και την ανάγκη για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. Επιπλέον, σημαντική να 

αναπτύσσεται θεωρείται και η ‘Ικανότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας σε διάφορα πλαίσια’. Τέλος 

στον Παράγοντα Α συναντώνται και δύο ιδιαιτέρως ευέλικτες ικανότητες που παραπέμπουν περισσότερο 

στην έννοια του γενικισμού. Αυτές είναι: ‘Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και 

άτομα’, και ‘Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε πλαίσιο συνεργασίας’.  

                                                
137 Σε παρένθεση αναφέρονται οι μεταβλητές του συμπληρωματικού Παράγοντα Α.  
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Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι χαμηλό συντελεστή βαρύτητας αναφορικά με τη 

σπουδαιότητα εμφανίζουν καταρχάς οι πέντε ικανότητες που σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της 

μελέτης ανήκουν στο επαγγελματικό τύπο 1. Πρόκειται για την ‘Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών 

εννοιών, θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με συστηματικό τρόπο’, την ‘Ικανότητα «ελέγχου» εννοιών 

και θεωριών σχετικών με τις επιστήμες της εκπαίδευσης’, την ‘Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική 

επιτυχία των μαθητών’, την ‘Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών’, τη 

‘Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου’. Από τις επαγγελματικές ικανότητες νέου τύπου, χαμηλό 

συντελεστή βαρύτητας εμφανίζουν οι: ‘Ικανότητα αναγνώρισης πιθανών συνδέσεων μεταξύ μορφών 

ειδικών γνώσεων και των εφαρμογών τους στην εκπαιδευτική πολιτική και σε διάφορα εκπαιδευτικά 

πλαίσια’, ‘Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της πολυπλοκότητας της 

μαθησιακής διαδικασίας’, ‘Δεξιότητες συμβουλευτικής’, ‘Ικανότητα πρόβλεψης νέων εκπαιδευτικών 

αναγκών και απαιτήσεων’, ‘Ικανότητα καθοδήγησης ή συντονισμού διεπιστημονικών ομάδων με 

εκπαιδευτικούς σκοπούς’, ‘Ικανότητα στη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην 

ενσωμάτωσή τους σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα’, ‘Ικανότητα αξιολόγησης των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων και των επιδόσεων των μαθητών’.  

 Ο παράγοντας Α αποτελεί μια πρώτη ένδειξη για το τι θεωρείται σημαντικό να αναπτύσσεται ως 

ικανότητα από τους φοιτητές των Π.Τ. Συνοψίζοντας, τα μέχρι τώρα στοιχεία δείχνουν ότι ενδιαφέρουν 

κυρίως οι ευέλικτες ικανότητες που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση του μίκρο επιπέδου του 

σχολείου και των επιμέρους συνθηκών της μαθησιακής διαδικασίας, για παράδειγμα τα αναλυτικά 

προγράμματα. Οι ικανότητες που παραπέμπουν σε πιο εξειδικευμένες εκδοχές επαγγελματικής δράσης, 

όπως η ‘γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου’ και οι πιο ευέλικτες εκδοχές των ικανοτήτων νέου 

τύπου, όπως η ‘ικανότητα πρόβλεψης νέων εκπαιδευτικών αναγκών και απαιτήσεων’ και η ‘Ικανότητα στη 

χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης’ δεν θεωρούνται σημαντικές. Το στοιχείο αυτό μένει να 

ελεγχθεί και να αξιολογηθεί σε σχέση με τα δεδομένα για την επιτέλεση των 29 ειδικών ικανοτήτων που 

παρουσιάζονται στη συνέχεια.   

Ακολουθεί η παρουσίαση του Παράγοντα Β για την επίτευξη/επιτέλεση των ειδικών ικανοτήτων.  

 

Πίνακας 10.12: Περιγραφή του Παράγοντα Β 
 

                                                                           Επιτέλεση Ειδικών Ικανοτήτων 

                                                             Παράγοντας Β 
Συντελεστής 
Βαρύτητας 

(Factor loading) 
 

Μ 
3. Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους 0,59 
5. Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της 
πολυπλοκότητας της μαθησιακής διαδικασίας 0,56 
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6. Επίγνωση των διαφορετικών πλαισίων στα οποία μπορεί να 
πραγματοποιηθεί η μάθηση 0,72 

7. Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων σε μια μαθησιακή 
διαδικασία 0,69 

9. Ικανότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας σε διάφορα πλαίσια 0,53 
10. Δεξιότητες συμβουλευτικής 0,53 
14. Ικανότητα πρόβλεψης νέων εκπαιδευτικών αναγκών και απαιτήσεων                0,69 
15. Ικανότητα καθοδήγησης  ή συντονισμού διεπιστημονικών ομάδων με 
εκπαιδευτικούς σκοπούς                 0,56 

16. Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική επιτυχία των μαθητών                 0,56 
17. Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών 0,67 
19. Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα 0,78 
20. Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση 0,82 
22. Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του σχολικού χρόνου 0,63 
23. Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης                  0,73 
24. Επίγνωση της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 0,60 
25. Ικανότητα αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των 
επιδόσεων των μαθητών 0,69 

26. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε πλαίσιο συνεργασίας 0,71 
27. Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των 
αναγκών των μαθητών 0,79 

28. Ικανότητα βελτίωσης του εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος 0,81 
29. Ικανότητα προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος σπουδών σε ένα 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 0,74 

                                           Ποσοστό διακύμανσης που επεξηγεί ο παράγοντας Β 38% 
Συμπληρωματικός παράγοντας Β 

ΜΕ-
ΤΑ-

ΒΛΗ-
ΤΕΣ 

11. Ικανότητα διαχείρισης έργων (projects) για τη βελτίωση/ανάπτυξη του 
σχολείου 0,65 

12. Ικανότητα διαχείρισης αναλυτικών σχολικών προγραμμάτων 0,79 
13. Ικανότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών 0,54 

 
Από τον Πίνακα 10.12 διαπιστώνεται ότι οι μεταβλητές που συγκροτούν τον παράγοντα Β είναι 

παρομοίως με τον παράγοντα Α πολυπληθείς και διαφοροποιημένες ως προς το περιεχόμενό τους. Για 

την οικονομία στην αποτύπωση και την διευκόλυνση της ανάλυσής τους, ο Πίνακας 10.12 

συμπληρώνεται από τον Πίνακα 10.12.1, όπου οι μεταβλητές του παράγοντα Β παρουσιάζονται 

κατηγοριοποιημένες με αναφορά στην εξωτερική γλώσσα περιγραφής των ειδικών ικανοτήτων, όπως έχει 

προκύψει από το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας (Βλ. Κεφάλαιο 9 στο Τέταρτο Μέρος).   
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Πίνακας 10.12.1: Κατηγορίες ανάλυσης του Παράγοντα Β 
 
 

Περιγραφή Μεταβλητές Παράγοντα Β 
Ικανότητες Επαγγελματικές 1   Α3,  Α16, Α17  
Ικανότητες Επαγγελματικές Νέου Τύπου Α5, Α6, Α7, A9, Α10, (Α11)138, (A12), (A13), Α14, Α15, Α19, Α20, 

Α22, Α23, Α24, Α25, Α26, Α27, Α28, Α29 
 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.12.1, οι μεταβλητές με υψηλό συντελεστή βαρύτητας που 

περιλαμβάνονται στον Παράγοντα Β είναι κυρίως ευέλικτες ικανότητες που παραπέμπουν στον 

επαγγελματισμό νέου τύπου για τους εκπαιδευτικούς και λιγότερο στις εξειδικευμένες γνώσεις και 

πρακτικές που περιγράφουν οι ικανότητες επαγγελματικού τύπου 1.  Ειδικότερα, ανατρέχοντας στον 

Πίνακα 10.12, φαίνεται ότι από τις ικανότητες που σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο παραπέμπουν στον 

παραδοσιακό επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών, υψηλό συντελεστή βαρύτητας στον παράγοντα Β έχει η 

‘ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους’, η ‘αφοσίωση στην πρόοδο και στη 

σχολική επιτυχία των μαθητών’ και η ‘επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών 

στρατηγικών’. Ανάμεσα στις ικανότητες που παραπέμπουν στο νέο τύπο επαγγελματισμού για τους 

εκπαιδευτικούς, υπερτερούν αριθμητικά, όπως και για τον παράγοντα Α, εκείνες που αφορούν συνθήκες 

προαγωγής της μάθησης και διαχείρισης του σχολικού πλαισίου. Πρόκειται για τις εξής ικανότητες: 

‘Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της πολυπλοκότητας της μαθησιακής 

διαδικασίας’, ‘Επίγνωση των διαφορετικών πλαισίων στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η μάθηση’, 

‘Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων σε μια μαθησιακή διαδικασία’, ‘Ικανότητα 

διαχείρισης έργων (Projects) για τη βελτίωση/ανάπτυξη του σχολείου’, ‘Ικανότητα διαχείρισης αναλυτικών 

σχολικών προγραμμάτων’, ‘Ικανότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών’, ‘Ικανότητα 

δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση’, ‘Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του σχολικού 

χρόνου’, ‘Ικανότητα αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των επιδόσεων των μαθητών’, 

‘Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών’, ‘Ικανότητα 

βελτίωσης του εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος’, ‘Ικανότητα προσαρμογής του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο’. Επίσης, σημαντικός κρίνεται ο 

βαθμός επιτέλεσης για ικανότητες που παραπέμπουν στο σύγχρονο λόγο των εκπαιδευτικών πολιτικών και 

αφορούν την αξιολόγηση της ατομικής τους απόδοσης και την ανάγκη για συνεχή επαγγελματική 

ανάπτυξη. Επιπλέον, σημαντικά δηλώνεται ότι αναπτύσσονται η ‘Ικανότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικής 

έρευνας σε διάφορα πλαίσια’ και η ‘Ικανότητα καθοδήγησης ή συντονισμού διεπιστημονικών ομάδων με 

εκπαιδευτικούς σκοπούς’. Τέλος, στον παράγοντα Β συναντώνται και κάποιες περισσότερο ευέλικτες 

ικανότητες που παραπέμπουν πιο άμεσα στην έννοια του γενικισμού. Αυτές είναι οι: ‘Δεξιότητες 

                                                
138 Σε παρένθεση αναφέρονται οι μεταβλητές του συμπληρωματικού Παράγοντα Β. 
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συμβουλευτικής’, ‘Ικανότητα πρόβλεψης νέων εκπαιδευτικών αναγκών και απαιτήσεων’, ‘Ικανότητα για 

αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα’, ‘Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε πλαίσιο 

συνεργασίας’.  

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι χαμηλό συντελεστή βαρύτητας αναφορικά με την 

επιτέλεσή τους στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ. εμφανίζουν οι εξής ικανότητες: ‘Ικανότητα ανάλυσης 

εκπαιδευτικών εννοιών, θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με συστηματικό τρόπο’, ‘Ικανότητα 

αναγνώρισης πιθανών συνδέσεων μεταξύ μορφών ειδικών γνώσεων και των εφαρμογών τους στην 

εκπαιδευτική πολιτική και σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια’, ‘Ικανότητα «ελέγχου» εννοιών και θεωριών 

σχετικών με τις επιστήμες της εκπαίδευσης’,  ‘Κατανόηση των δομών και των σκοπών του εκπαιδευτικού 

συστήματος στο οποίο θα ενταχθεί μελλοντικά η δραστηριότητά τους’, ‘Γνώση του ειδικού διδακτικού 

αντικειμένου’, ‘Ικανότητα στη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην ενσωμάτωσή τους σε 

διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα’.   

Συνοψίζοντας, τα στοιχεία από την ανάλυση του Παράγοντα Β, δείχνουν ότι η έμφαση στα 

προγράμματα σήμερα δίνεται βασικά στην ανάπτυξη από τους φοιτητές  ευέλικτων επαγγελματικών 

ικανοτήτων που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση του μίκρο-επιπέδου του σχολείου και τη 

βελτίωση των επιμέρους συνθηκών της μαθησιακής διαδικασίας. Παρομοίως, από τις επαγγελματικές 

ικανότητες τύπου 1, φαίνεται ότι αναπτύσσονται κυρίως εκείνες που σχετίζονται  με το μικροεπίπεδο του 

σχολείου και έχουν σχέση αφενός με την επαγγελματική ηθική του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών και 

αφετέρου με την επιδεξιότητά τους στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών. Αντίθετα, 

από τις επαγγελματικές ικανότητες τύπου 1, αυτές που παραπέμπουν στο ακαδημαϊκό πεδίο των επιστημών 

της εκπαίδευσης  και στο μάκρο επίπεδο ανάλυσης του εκπαιδευτικού συστήματος, για παράδειγμα η 

‘γνώση του ειδικού αντικειμένου’ και η ‘ικανότητα «ελέγχου» εννοιών και θεωριών σχετικών με τις 

επιστήμες της εκπαίδευσης’, εμφανίζουν χαμηλό συντελεστή βαρύτητας, όπως ακριβώς και στον 

Παράγοντα Α.  

Γενικά, παρά τις διαφορές που εντοπίστηκαν στις μεταβλητές που συγκροτούν τον παράγοντα Α και 

Β, ποιοτικά οι συνθήκες που περιγράφονται και στις δυο περιπτώσεις δεν διαφέρουν σημαντικά. Το 

εύρημα που βασικά καταγράφεται αφορά τις τάσεις υπέρ των ευέλικτων ειδικών ικανοτήτων, και κυρίως 

αυτών που σχετίζονται με το μικρο-επίπεδο διαχείρισης και βελτίωσης του σχολείου. Τo στοιχείο αυτό 

εκτιμάται και ερμηνεύεται στην επόμενη ενότητα με αναφορά στη στατιστική συσχέτιση του επιπέδου 

σπουδαιότητας και επιτέλεσης καθεμίας από τις 29 ειδικές ικανότητες. 
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10.4.2. Συσχέτιση του βαθμού σπουδαιότητας και επιτέλεσης των ειδικών ικανοτήτων 
 

Τα δεδομένα για το επίπεδο της σπουδαιότητας και της ανάπτυξής των 29 ειδικών ικανοτήτων, σε 

ένα δεύτερο επίπεδο έγιναν αντικείμενο στατιστικής επεξεργασίας με τρόπο που να επιτρέπει το 

συσχετισμό τους. Ο σκοπός αυτού του είδους της ανάλυσης είναι να αποτυπωθεί συνολικά η τοποθέτηση 

των μελών ΔΕΠ για το θέμα και να «ελεγχθεί» (εμπλουτιστεί) η εικόνα των δεδομένων που μέχρι τώρα 

μας έδωσαν οι παράγοντες Α και Β. Ακολουθήθηκε η στατιστική μέθοδος που χρησιμοποιείται στο 

Tuning καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών του για τον αντίστοιχο συσχετισμό σπουδαιότητας και 

επιτέλεσης των προς διερεύνηση ικανοτήτων (Tuning Project, 2003: 75-76, 2008: 34-35). Πρόκειται για 

τη στατιστική «τοποθέτηση» κάθε μιας από τις 29 ειδικές ικανότητες ανάλογα με το βαθμό της 

σπουδαιότητας και της επιτέλεσης που τούς αποδίδουν τα μέλη ΔΕΠ στην κλίμακα από 1 (καθόλου) έως 

4 (πάρα πολύ) σε έναν πίνακα διπλής εισόδου με τέσσερις κατηγορίες ανάλυσης. Οι κατηγορίες 

αντιπροσωπεύουν τους τέσσερις βασικούς συνδυασμούς ανάμεσα στο βαθμό σπουδαιότητας και 

επιτέλεσης των υπό διερεύνηση ικανοτήτων (Διάγραμμα 10.1). 

 
Διάγραμμα 10.1: Κατηγόριες συσχέτισης των επιπέδων σπουδαιότητας και επιτέλεσης 
 

 
     Κατηγορία Α 

Συγκέντρωση- 
[Concentration] 

+  - 
 

Κατηγορία Β 
Συντήρηση- 

[Maintenance] 
+ + 

 
     Κατηγορία Γ 

Χαμηλή 
Προτεραιότητα- 
[Low Priority] 

- - 

Κατηγορία Δ 
Υπερβολική 

Προσπάθεια-[Excess 
effort] 

-  + 
 
 

                    AIR (Martilla and James, 1997, όπως παρατίθεται στο Tuning Project, 2008) 

 

Όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 10.1, οι τέσσερις κατηγορίες ανάλυσης είναι οι εξής: 

 Κατηγορία Α: Περιέχει τις ικανότητες που ενώ αναγνωρίζονται ως σημαντικές, δεν 
αναπτύσσονται ανάλογα στα προγράμματα σπουδών.  

 
 Κατηγορία Β: Περιέχει τις ικανότητες που θεωρούνται σημαντικές αλλά αναπτύσσονται 

επαρκώς στα προγράμματα σπουδών.  
 

 Κατηγορία Γ:  Αφορά στις ικανότητες με χαμηλό βαθμό σπουδαιότητας και επιτέλεσης.  
 

Σ 
Π 
Ο 
Υ 
Δ 
Α 
Ι 
Ο 
Τ 
Η 
Τ 
Α 
 

                   ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΤΕΛΕΣΗΣ 
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 Κατηγορία Δ: Αφορά τις ικανότητες που αν και δεν θεωρούνται σημαντικές, αναπτύσσονται στα 
προγράμματα σπουδών.   

 
Στον Πίνακα 10.13, που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από το συσχετισμό του 

βαθμού σπουδαιότητας και επιτέλεσης των ειδικών ικανοτήτων, όπως εκτιμήθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ 

των Π.Τ. που συμμετείχαν στην παρούσα έρευνα. 

 

Πίνακας 10.13: Συσχετισμός επιπέδων σπουδαιότητας και επίτευξης 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακας 10.13 οι υπό διερεύνηση 29 ειδικές ικανότητες  κατατάσσονται 

αποκλειστικά στις δυο από τις τέσσερις κατηγορίες του σχήματος για το συσχετισμό της σπουδαιότητας 

και της επιτέλεσης. Πρόκειται για τις  Κατηγορίες Α και Β, δηλαδή γι’ αυτές που περιγράφουν υψηλή 

σπουδαιότητα και τη συσχετίζουν με τους διαφορετικούς βαθμούς της επιτέλεσης. Αντίθετα, οι 

κατηγορίες Γ και Δ που περιγράφουν χαμηλή σπουδαιότητα παραμένουν κενές. Τα στοιχεία αυτά, 

καταρχάς, δείχνουν ότι και οι 29 ειδικές ικανότητες θεωρούνται σημαντικές να αναπτύσσονται από τους 

φοιτητές στο πλαίσιο παρακολούθησης των προγραμμάτων σπουδών των Π.Τ. Ο βαθμός της επιτέλεσης 

                                                
139 Η ικανότητα 23. Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης  είναι οριακά στο (–) της 
επίτευξης 
140 Η αρίθμηση ακολουθεί τον αύξοντα αριθμό κάθε ικανότητας στο ερωτηματολόγιο 
141 Οι ικανότητες 3. Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους και 8. Κατανόηση των δομών και 
των σκοπών του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο θα ενταχθεί μελλοντικά η δραστηριότητά τους είναι οριακά στο (+) της 
επίτευξης. 
 

 
 
Σ 
Π 
Ο 
Υ 
Δ 
Α 
Ι 
Ο 
Τ 
Η 
Τ 
Α 
 

(Σ) 
 

+ 
 
 
 

Κατηγορία Α  (Σ+/Ε-) 
2. Ικανότητα αναγνώρισης πιθανών συνδέσεων μεταξύ μορφών 
ειδικών γνώσεων και των εφαρμογών τους στην εκπαιδευτική 
πολιτική και σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια 
9.   Ικανότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας σε διάφορα 
πλαίσια 
10.  Δεξιότητες συμβουλευτικής 
11.   Ικανότητα διαχείρισης έργων  (projects)  για τη 
βελτίωση/ανάπτυξη του σχολείου 
12.   Ικανότητα διαχείρισης αναλυτικών σχολικών προγραμμάτων 
13.   Ικανότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών 
14.   Ικανότητα πρόβλεψης νέων εκπαιδευτικών αναγκών και 
απαιτήσεων 
15.   Ικανότητα καθοδήγησης  ή συντονισμού διεπιστημονικών 
ομάδων με εκπαιδευτικούς σκοπούς 
21.   Ικανότητα στη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
και στην ενσωμάτωσή τους σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα 
22. . Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του σχολικού χρόνου 
23.   Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της139 ατομικής 
τους απόδοσης 
29.   Ικανότητα προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος 
σπουδών σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

Κατηγορία Β  (Σ+/Ε+) 
1.140Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών εννοιών, θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με 
συστηματικό τρόπο  
3.   Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους141 
4.  Ικανότητα «ελέγχου» εννοιών και θεωριών σχετικών με τις επιστήμες της εκπαίδευσης 
5.  Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της πολυπλοκότητας της 
μαθησιακής διαδικασίας 
6.  Επίγνωση των διαφορετικών πλαισίων στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η μάθηση 
7.  Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων σε μια μαθησιακή διαδικασία 
8. Κατανόηση των δομών και των σκοπών του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο θα 
ενταχθεί μελλοντικά η δραστηριότητά τους 
16.  Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική επιτυχία των μαθητών 
17.  Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών 
18.  Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου 
19.  Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα 
20.  Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση 
24.  Επίγνωση της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη 
25.  Ικανότητα αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των επιδόσεων των 
μαθητών 
26.  Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε πλαίσιο συνεργασίας   
27.  Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών 
28.  Ικανότητα βελτίωσης του εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος 

- 
Κατηγορία Γ   (Σ-/Ε-) 

(Κενή κατηγορία) 
Κατηγορία Δ  (Σ- /Ε+)  

(Κενή κατηγορία) 

                                       -                                            +                                                                                    
                                                           ΕΠΙΤΕΛΕΣΗ   (Ε) 
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που τα μέλη ΔΕΠ εκτιμούν ότι επιτυγχάνεται για καθεμία από τις ικανότητες σήμερα στα Π.Π.Σ. των 

Π.Τ. είναι η μεταβλητή που κρίνει την κατάταξη των ικανοτήτων στις δυο κατηγορίες ανάλυσης. Έτσι, οι 

ειδικές ικανότητες που εκτιμάται ότι σήμερα αναπτύσσονται σε υψηλό βαθμό στα προγράμματα 

σπουδών των Π.Τ. εμφανίζονται στην κατηγορία Β, ενώ αντίθετα, όσες τα μέλη ΔΕΠ εκτιμούν ότι θα 

έπρεπε να αναπτύσσονται περισσότερο στα υπό μελέτη προγράμματα σπουδών εμφανίζονται στην 

Κατηγορία Α. Όπως προηγούμενα, για την οικονομία στην αποτύπωση και για την διευκόλυνση της 

ανάλυσής, ο Πίνακας 10.13 συμπληρώνεται από τον Πίνακα 10.13.1, όπου οι μεταβλητές των 

Κατηγοριών Α και Β παρουσιάζονται με αναφορά στις θεωρητικές κατηγορίες ανάλυσης της μελέτης.   

 

Πίνακας 10.13.1: Ταξινόμηση που χρησιμοποιείται στην ανάλυση των ικανοτήτων και   
      αντίστοιχες μεταβλητές των Κατηγοριών Α και Β.   

 
Περιγραφή Κατηγορία Α Κατηγορία Β 

Ικανότητες επαγγελματικές 1                           - 1, 3, 4, 8, 16, 17, 18 
Ικανότητες επαγγελματικές νέου τύπου 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 22, 23, 29 5, 6, 7, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28 
 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.13.1, η  Κατηγορίας Α, η οποία περιγράφει την υψηλή 

σπουδαιότητα και την χαμηλή επιτέλεση, περιέχει 12 από τις 29 ικανότητες, οι οποίες παραπέμπουν 

αποκλειστικά στο νέο τύπο ευέλικτου και από-πλαισιωμένου επαγγελματισμού για τους εκπαιδευτικούς. 

Αντίθετα, η Κατηγορία Β, η οποία περιγράφει υψηλή σπουδαιότητα και υψηλή επιτέλεση, εμφανίζεται 

πολυπληθέστερη και πιο πολυσυλλεκτική, καθώς περιέχει αφενός όλες τις ικανότητες που σύμφωνα με το 

θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας μελέτης χαρακτηρίζονται ως ‘επαγγελματικές ικανότητες 1’ (7/29), και 

αφετέρου ένα σημαντικότατο αριθμό (10/29) ειδικών ικανοτήτων που σύμφωνα με τη σχετική θεωρητική 

γλώσσα περιγραφής χαρακτηρίζονται ως ‘Επαγγελματικές ικανότητες νέου τύπου’.  

Ειδικότερα, τα δεδομένα σε αυτό το επίπεδο της ανάλυσης δείχνουν ότι στην Κατηγορία Β 

συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των ειδικών ικανοτήτων που σύμφωνα με τα θεωρητικό πλαίσιο 

παραπέμπουν σε επαγγελματικές γνώσεις υψηλής εξειδίκευσης. Αυτές είναι: ‘Ικανότητα ανάλυσης 

εκπαιδευτικών εννοιών, θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με συστηματικό τρόπο’, ‘Ικανότητα 

αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους’, ‘Ικανότητα «ελέγχου» εννοιών και θεωριών 

σχετικών με τις επιστήμες της εκπαίδευσης’, ‘Κατανόηση των δομών και των σκοπών του εκπαιδευτικού 

συστήματος στο οποίο θα ενταχθεί μελλοντικά η δραστηριότητά τους’, ‘Αφοσίωση στην πρόοδο και στη 

σχολική επιτυχία των μαθητών’, και ‘Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών 

στρατηγικών’. Οι ικανότητες αυτές περιγράφουν γνώσεις και πρακτικές  για τους εκπαιδευτικούς.   

Οι υπόλοιπες ικανότητες που εμφανίζονται στη Κατηγορία Β, όπως ήδη έχει αναφερθεί, ανήκουν 

σε αυτές που χαρακτηρίζονται ως ‘Επαγγελματικές ικανότητες νέου τύπου’, ωστόσο έχει ενδιαφέρον να 

σημειώσουμε ότι στην πλειονότητά τους πρόκειται για ευέλικτες ικανότητες που προσανατολίζονται στο 
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σχολικό περιβάλλον και αφορούν τη διαδικασία της μάθησης, περιγράφοντας για τους εκπαιδευτικούς 

παιδαγωγικού χαρακτήρα δεξιότητες σχετικές με τη βελτίωση του πλαισίου διεξαγωγής της. Οι 

ικανότητες αυτές είναι οι εξής: ‘Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της 

πολυπλοκότητας της μαθησιακής διαδικασίας’, ‘Επίγνωση των διαφορετικών πλαισίων στα οποία μπορεί 

να πραγματοποιηθεί η μάθηση’, ‘Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων σε μια 

μαθησιακή διαδικασία’, ‘Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση’, ‘Ικανότητα 

αξιολόγησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των επιδόσεων των μαθητών’, ‘Ικανότητα 

ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών’, ‘Ικανότητα βελτίωσης 

του εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος’. Επίσης, στην Κατηγορία Β συμπεριλαμβάνονται και 

τρεις ικανότητες νέου τύπου που παραπέμπουν περισσότερο στο σύγχρονο πλαίσιο των πολιτικών 

(European Commission, 2005) και στην θεωρητική έννοια του γενικισμού (Bernstein, 2000). Πρόκειται 

για τις εξής ικανότητες: ‘Ικανότητα επικοινωνίας με ομάδες και άτομα’, ‘Επίγνωση για συνεχή 

επαγγελματική ανάπτυξη’ και ‘ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε πλαίσιο συνεργασίας’. Οι 

ικανότητες αυτές, όπως φάνηκε στην προηγούμενη ενότητα,  αποτελούν μεταβλητές των παραγόντων Α 

και Β. Το γεγονός αυτό αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη ότι από τις πλέον ευέλικτες ειδικές ικανότητες του 

νέου τύπου που προτείνει το Tuning Project, οι συγκεκριμένες τρεις έχουν κατοχυρωθεί στο ελληνικό 

πλαίσιο τόσο σε επίπεδο αναγνώρισης όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης.      

 Εξετάζοντας την Κατηγορία Α του Πίνακα 10.13, δηλαδή τις ικανότητες που σύμφωνα με τα 

μέλη ΔΕΠ είναι σημαντικές αλλά που δεν αναπτύσσονται αναλόγως στα προγράμματα σπουδών των 

Π.Τ., συναντάμε μόνο επαγγελματικές ικανότητες νέου τύπου, οι οποίες περιγράφουν κυρίως δεξιότητες 

διαχείρισης του σχολικού περιβάλλοντος, καθώς και ευέλικτες ειδικές ικανότητες που ο κυρίαρχος λόγος 

της (ευρωπαϊκής) εκπαιδευτικής πολιτικής αποδίδει σήμερα στους εκπαιδευτικούς (European 

Commission, 2005). Οι ευέλικτες ικανότητες με προσανατολισμό στο σχολικό πλαίσιο που φαίνεται ότι 

δεν αναπτύσσονται ανάλογα με τη σπουδαιότητά τους είναι η ‘Ικανότητα διαχείρισης έργων (projects) 

για τη βελτίωση/ανάπτυξη του σχολείου’, η ‘Ικανότητα διαχείρισης αναλυτικών σχολικών 

προγραμμάτων’, η ‘Ικανότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών’, η ‘Ικανότητα 

αποτελεσματικής διαχείρισης του σχολικού χρόνου’ και η ‘Ικανότητα προσαρμογής του αναλυτικού 

προγράμματος σπουδών σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο’.   Οι ευέλικτες ειδικές 

ικανότητες που σύμφωνα με τα μέλη ΔΕΠ δεν έχουν παγιωθεί ως εκπαιδευτικοί στόχοι στα προγράμματα 

σπουδών των Π.Τ. είναι οι εξής: ‘Ικανότητα αναγνώρισης πιθανών συνδέσεων μεταξύ μορφών ειδικών 

γνώσεων και των εφαρμογών τους στην εκπαιδευτική πολιτική και σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια’, 

‘Ικανότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικής έρευνας σε διάφορα πλαίσια’, ‘Δεξιότητες συμβουλευτικής’, 

‘Ικανότητα πρόβλεψης νέων εκπαιδευτικών αναγκών και απαιτήσεων’, ‘Ικανότητα καθοδήγησης ή 

συντονισμού διεπιστημονικών ομάδων με εκπαιδευτικούς σκοπούς’, ‘Ικανότητα στη χρήση μεθόδων εξ 
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αποστάσεως εκπαίδευσης και στην ενσωμάτωσή τους σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα’ και τέλος 

‘Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης’. Οι μόνες από τις ειδικές 

ικανότητες για τις οποίες δεν προκύπτει σε καμία από τις μέχρι τώρα σχετικές αναλύσεις (Παράγοντας Β 

και Κατηγορία Α) των δεδομένων υψηλό επίπεδο ανάπτυξης στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ. είναι 

η ‘Ικανότητα αναγνώρισης πιθανών συνδέσεων μεταξύ μορφών ειδικών γνώσεων και των εφαρμογών 

τους στην εκπαιδευτική πολιτική και σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια’ και η ‘Ικανότητα στη χρήση 

μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και στην ενσωμάτωσή τους σε διάφορα μαθησιακά περιβάλλοντα’.   

Συνοψίζοντας τα ευρήματα της συγκεκριμένης στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων της έρευνας 

για τις ειδικές ικανότητες, αρχικά φαίνεται ότι όλες οι ειδικές ικανότητες που προτείνονται από το 

Tuning Project για τις επιστήμες της εκπαίδευσης και την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θεωρούνται 

σημαντικές για να αναπτύσσονται στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ. Το στοιχείο αυτό αποτελεί 

ένδειξη ότι τα μέλη ΔΕΠ των τμημάτων που συμμετείχαν στην έρευνα αποδέχονται την πολλαπλότητα 

των χαρακτηριστικών και των ρόλων που αποδίδονται στο σύγχρονο εκπαιδευτικό από τις τόσο 

διαφορετικές ως προς το γνωστικό περιεχόμενο ειδικές ικανότητες που το συγκεκριμένο μοντέλο 

περιέχει. Αναφορικά με την επίτευξη των ειδικών ικανοτήτων στα ισχύοντα προγράμματα σπουδών των 

Π.Τ., τα μέλη ΔΕΠ που συμμετέχουν στην έρευνα εκτιμούν ότι προωθούνται ικανότητες που 

παραπέμπουν στην εκπαίδευση αφενός ως εξειδικευμένο ακαδημαϊκό και επαγγελματικό πεδίο και 

αφετέρου ως ένα πλαίσιο εφαρμογής ευέλικτων παιδαγωγικών ικανοτήτων για την διευκόλυνση και την 

επίτευξη της μάθησης. Αντίθετα, από τα παραπάνω δεδομένα φαίνεται ότι, παρόλο που αναγνωρίζεται η 

σπουδαιότητά τους, δεν αναπτύσσονται ακόμα επαρκώς ικανότητες νέου τύπου που αφορούν γνώσεις 

διαχείρισης επιμέρους συνθηκών του σχολικού πλαισίου και καινοτόμες σύγχρονες εκπαιδευτικές 

πρακτικές, όπως η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.  

Στην ενότητα που ακολουθεί επιχειρείται η αντιπαραβολή των Παραγόντων και των Κατηγοριών 

ανάλυσης που παρουσιάστηκαν στις παραπάνω ενότητες προκειμένου να αναδειχθεί συνολικότερα η 

εικόνα που αποτυπώνεται από τα  συγκεκριμένα ερευνητικά ευρήματα για το πεδίο των Π.Τ.  

 

10.4.3. Αντιπαραβολή Παραγόντων και Κατηγοριών Ανάλυσης των ειδικών ικανοτήτων: 
Μια συνολική εκτίμηση των αποτελεσμάτων 

 

Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρήσουμε μια σύντομη συζήτηση της συνολικής εικόνας που 

φαίνεται ότι σχηματίζεται για το υπό μελέτη πεδίο των ειδικών ικανοτήτων, αναγνωρίζοντας ότι τα 

στοιχεία που προέκυψαν από τις αναλύσεις των δεδομένων για τη σπουδαιότητα και την επιτέλεση ως 

επιμέρους παράγοντες (Παράγοντες Α και  Β) και ως συστήματα σχέσεων (Κατηγορία Α και Β) δεν είναι 
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συγκρίσιμα, αλλά μάλλον συμπληρωματικά για την κατανόηση και την ερμηνεία των απόψεων που τα 

μέλη ΔΕΠ εκφράζουν, απαντώντας στις συγκεκριμένες ενότητες του ερωτηματολογίου.  

Αναφορικά με τη σπουδαιότητα, οι Κατηγορίες Α και Β καταγράφουν τη θετική στάση των 

συμμετεχόντων στην έρευνα απέναντι σε όλες τις προτεινόμενες ικανότητες από το Tuning Project. Από 

το σύνολο αυτό, ωστόσο, ο Παράγοντας Α ομαδοποιεί κάποιες από τις ικανότητες, αποδίδοντάς τους 

υψηλό συντελεστή βαρύτητας. Πρόκειται, όπως έχει ήδη αναφερθεί, κυρίως για τις ευέλικτες ικανότητες 

που σχετίζονται με την αποτελεσματική διαχείριση του μίκρο επιπέδου του σχολείου και των επιμέρους 

συνθηκών της μαθησιακής διαδικασίας (για παράδειγμα, η ‘Ικανότητα διαχείρισης αναλυτικών 

προγραμμάτων’), και οι οποίες φαίνεται να προηγούνται στις επιλογές των μελών ΔΕΠ. Ερμηνεύουμε το 

στοιχείο αυτό ως ένδειξη ότι τα μέλη ΔΕΠ μάλλον θεωρώντας δεδομένη τη σπουδαιότητα και την 

ανάπτυξη των πιο παραδοσιακά επαγγελματικών ικανοτήτων στα προγράμματα σπουδών, ενισχύουν με 

τις απαντήσεις τους τη θέση συγκεκριμένων επαγγελματικών ικανοτήτων νέου τύπου.     

Αναφορικά με την επιτέλεση των ικανοτήτων στα Π.Π.Σ., η εικόνα που δίνεται από τα δυο 

επίπεδα ανάλυσης των σχετικών δεδομένων (βλ. Παράγοντα Β και Κατηγορία Β) δείχνει ότι οι 

περισσότερες από τις προτεινόμενες ειδικές ικανότητες επιτυγχάνονται σημαντικά. Ωστόσο, εντοπίζονται 

κάποιες διαφοροποιήσεις στα αποτελέσματα που δίνουν τα δυο επίπεδα ανάλυσης των δεδομένων για τις 

ειδικές ικανότητες, οι οποίες μας επιτρέπουν κάποιες επιπλέον παρατηρήσεις για το ζήτημα της 

επιτέλεσης. Συγκεκριμένα, η παράλληλη ανάγνωση των μεταβλητών της Κατηγορίας Β και του 

Παράγοντα Β δείχνει ότι οι ικανότητες που δεν εμφανίζονται στην Κατηγορία Β, ενώ υπάρχουν στον 

Παράγοντα Β είναι οι εξής επαγγελματικές ικανότητες νέου τύπου: η ‘Ικανότητα διεξαγωγής 

εκπαιδευτικής έρευνας σε διάφορα πλαίσια’, οι ‘Δεξιότητες συμβουλευτικής’, η ‘Ικανότητα πρόβλεψης 

νέων εκπαιδευτικών αναγκών και απαιτήσεων’, η ‘Ικανότητα καθοδήγησης ή συντονισμού 

διεπιστημονικών ομάδων με εκπαιδευτικούς σκοπούς’, η ‘Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης του 

σχολικού χρόνου’, η ‘Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης’ και η 

‘Ικανότητα προσαρμογής του αναλυτικού προγράμματος σπουδών σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό 

πλαίσιο’. Πρόκειται, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε παραπάνω, κυρίως για ικανότητες που 

περιγράφουν γνώσεις καινοτομικών εκπαιδευτικών πρακτικών και ευέλικτες ικανότητες διαχείρισης του 

εκπαιδευτικού πλαισίου. Παρόλο που οι παραπάνω ικανότητες σαφώς εκτιμάται ότι αναπτύσσονται σε 

κάποιο βαθμό στα προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών τμημάτων, το γεγονός ότι δεν συναντώνται 

στα αποτελέσματα που δίνουν και οι δυο στατιστικές αναλύσεις, όπως συμβαίνει για τις υπόλοιπες 

ειδικές ικανότητες, αποτελεί σοβαρή ένδειξη ότι τα περιεχόμενά τους προωθούνται, ωστόσο δεν έχει 

εμπεδωθεί ακόμα πλήρως στα προγράμματα σπουδών ως σταθεροί εκπαιδευτικοί στόχοι. Η ερμηνεία 

αυτή ισχυροποιείται αν λάβουμε υπόψη το συναφές σε πολλά σημεία περιεχόμενο των παραπάνω 
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ικανοτήτων με τις αλλαγές που το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών έχει 

προωθήσει τα τελευταία χρόνια στα 14 από τα 18 Παιδαγωγικά Τμήματα (Βλ. Παράρτημα Γ.3).  

Επίσης, οι ικανότητες που εμφανίζονται στην Κατηγορία Β, ενώ δεν υπάρχουν στον Παράγοντα 

Β είναι οι τρεις ικανότητες επαγγελματικού τύπου 1, οι οποίες παραπέμπουν αμεσότερα στο ακαδημαϊκό 

πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης. Πρόκειται για την ‘Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών εννοιών, 

θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με συστηματικό τρόπο’, για την ‘Κατανόηση των δομών και των 

σκοπών του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο θα ενταχθεί μελλοντικά η δραστηριότητά τους’ και για 

τη ‘Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου’. Η ιστορική πορεία και το ακαδημαϊκό προφίλ των 

προγραμμάτων των Π.Τ. θέτει ερωτηματικά σε σχέση με το συγκεκριμένο εύρημα. Η ερμηνεία που 

δίνουμε είναι ότι οι πανεπιστημιακοί αντιμετωπίζοντας το πλήθος των ειδικών ικανοτήτων, δεν 

επικεντρώνονται στις πιο εξειδικευμένες επαγγελματικές ικανότητες για τους εκπαιδευτικούς, τις οποίες 

θεωρούν ότι είναι σημαντικές και ότι ήδη αναπτύσσονται από τα προγράμματα, αλλά 

«προβληματίζονται» και υποδεικνύουν περισσότερο στο λόγο τους τις ικανότητες που σύμφωνα με το 

θεωρητικό μας πλαίσιο προσδιορίζονται ως νέου τύπου, και οι οποίες πρόσφατα έχουν εισαχθεί στο λόγο 

για την εκπαίδευση ελλήνων εκπαιδευτικών.  

Καταληκτικά θα υποστηρίζαμε ότι με άλλους όρους η παραγοντική ανάλυση των δεδομένων και 

η ανάλυση της σχέσης που υφίσταται μεταξύ του βαθμού σπουδαιότητας και επιτέλεσης των 29 ειδικών 

ικανοτήτων δείχνουν ότι το πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα σήμερα, παρόλο που 

φαίνεται να μην αλλάζει142, βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο διεύρυνσης τόσο του περιεχομένου της 

όσο και των ρόλων που αποδίδονται στους εκπαιδευτικούς. Τα μέχρι τώρα δεδομένα αποτελούν μια 

σημαντική ένδειξη ότι σε αυτή τη φάση αφενός στηρίζονται τα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά 

χαρακτηριστικά υψηλής εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών, αφετέρου  αναγνωρίζονται ως σημαντικές και 

σταδιακά προωθούνται ακόμα και ειδικές ικανότητες που παραπέμπουν σε ευέλικτες συνθήκες 

οργάνωσης της γνώσης.   

Η ενότητα για τις ειδικές ικανότητες ολοκληρώνεται με την παρουσίαση κάποιων επιπλέον  

δεδομένων σχετικών με τη σπουδαιότητα που αποδίδεται στις 29 ειδικές ικανότητες για τους 

εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για δεδομένα που έχουν προκύψει από ένα συμπληρωματικό τμήμα του 

ερωτηματολογίου στο οποίο τα μέλη ΔΕΠ κλήθηκαν από τις 29 ειδικές ικανότητες να επιλέξουν τις πέντε 

πιο σημαντικές και να τις κατατάξουν με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας. Η ερώτηση αυτή προβλεπόταν 

στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο του Tuning και διατηρήθηκε στο παρόν ερωτηματολόγιο, διότι 

μεθοδολογικά επιτρέπει τον έλεγχο στη συνέπεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Το γεγονός ότι στην 

                                                
142 Η αντίληψη ότι δεν έχει επέλθει καμία ουσιαστική μεταβολή στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ. τα τελευταία χρόνια 
διατυπώθηκε από αρκετούς πανεπιστημιακούς κατά τη φάση συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου οπότε και είχαμε την 
ευκαιρία για άτυπες συζητήσεις μαζί τους σχετικά με το θέμα.  



 265

ανάλυση της σχέσης σπουδαιότητας και επιτέλεσης καταγράφεται αδιακρίτως υψηλή σπουδαιότητα για 

το σύνολο των ειδικών ικανοτήτων καθιστά τα δεδομένα από την εν λόγω συμπληρωματική ερώτηση 

ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα, καθώς αναμένεται να αναδείξουν τις πλέον κατοχυρωμένες ειδικές ικανότητες 

στη συνείδηση των μελών ΔΕΠ.  

 

10.4.4. Η διάταξη σπουδαιότητας των Ειδικών Ικανοτήτων  
 
 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, το τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου της έρευνας ολοκληρώνεται με μια 

επιπλέον ερώτηση σχετική με τη σπουδαιότητα των 29 ειδικών ικανοτήτων. Ο σκοπός αυτής της 

ερώτησης ήταν, μέσα από τις επιλογές και την κατάταξη που τα μέλη ΔΕΠ θα έκαναν, να προκύψει η 

«δημοφιλέστερη», σε σχέση με τη σπουδαιότητα που τούς αποδίδεται, πεντάδα ειδικών ικανοτήτων. Το 

στοιχείο που χαρακτηρίζει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε αυτή την ερώτηση είναι η μεγάλη διασπορά 

στα ποσοστά που συγκεντρώνει καθεμία από τις ικανότητες που υποδεικνύονται από τα μέλη ΔΕΠ ως οι 

πέντε σημαντικότερες από τις 29 ειδικές ικανότητες του ερωτηματολογίου. Το εύρημα αυτό θεωρούμε 

ότι είναι ενδεικτικό της «πολυφωνίας» που επικρατεί ανάμεσα στα μέλη ΔΕΠ για το ζήτημα και 

επιβεβαιώνει την πολλαπλότητα των χαρακτηριστικών και των ρόλων που τα μέχρι τώρα ερευνητικά 

αποτελέσματα έχουν δείξει ότι αποδίδονται από τους πανεπιστημιακούς στο σύγχρονο εκπαιδευτικό. 

 Σε αυτό το σημείο πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι ο περιορισμένος βαθμός συμφωνίας των 

πανεπιστημιακών ενδέχεται σε κάποιο βαθμό να έχει και μεθοδολογικά αίτια, τα οποία σχετίζονται με το 

ίδιο το ερωτηματολόγιο και το μεγάλο αριθμό ειδικών ικανοτήτων από τις οποίες κλήθηκαν να 

επιλέξουν. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα όποια πιθανά μεθοδολογικά προβλήματα στο επίπεδο τις 

ανάλυσης και να αποτυπωθεί ακριβέστερα η εικόνα της μεγάλης διασποράς που τα συγκεκριμένα 

δεδομένα δίνουν για το υπό μελέτη εμπειρικό πεδίο, επιλέχθηκε να αναλυθούν οι πέντε143 πιο σημαντικές 

ικανότητες για καθεμία από τις 5 θέσεις της συγκεκριμένης διάταξης.  

Στον Πίνακα 10.14 που ακολουθεί παρατίθενται τα αποτελέσματα από τη σχετική στατιστική 

ανάλυση.  

Πίνακας 10.14:  Ειδικές Ικανότητες:  Κατάταξη κατά θέση σπουδαιότητας 
 

Θέση 
Κατάταξης Ειδικές   Ικανότητες Ποσοστά 

1η 

18.  Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου  14,4 
 5.  Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της πολυπλοκότητας της 
μαθησιακής διαδικασίας  12,4 

3.  Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους  10,5 
1.   Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών εννοιών, θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με συστηματικό τρόπο  8,5 

                                                
143 Σε κάποιες θέσεις της διάταξης παρατίθενται περισσότερες από 5 ικανότητες λόγω ισοβαθμίας των ποσοστών.  
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16.   Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική επιτυχία των μαθητών,  
17.  Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών  5,9 

Σύνολο  57,6 

2η 

5.   Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της πολυπλοκότητας της 
μαθησιακής διαδικασίας  11,1 

1.  Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών εννοιών, θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με συστηματικό τρόπο,  
17.  Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών,  
18. Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου    

7,8 

23. Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης,  
16.  Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική επιτυχία των μαθητών   5,9 

Σύνολο  38,5 

3η 

17. Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών  
20 .  Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση  7,8 

19.  Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα  
23.   Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης  6,5 

27.  Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών   5,9 
Σύνολο  34,5 

4η 

20.  Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση   7,8 
27.  Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών  7,2 
23.  Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης   5,9 
7.  Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων σε μια μαθησιακή διαδικασία,  
19.  Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα  5,2 

Σύνολο 31,3 

5η 

19.  Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα,  
28.  Ικανότητα βελτίωσης του εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος  9,2 

27.  Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών   7,2 
20  Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση,  
24.  Επίγνωση της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη   6,5 

Σύνολο  32,1 
 

Από τη μελέτη του πίνακα αυτού διαπιστώνεται ότι οι ειδικές ικανότητες που καταλαμβάνουν την 

πρώτη θέση μπορούν να θεωρηθούν ως οι πέντε πιο σημαντικές από τις 29, δεδομένου ότι στην 

πλειονότητά τους εμφανίζονται σε όλες τις επόμενες θέσεις κατάταξης του πίνακα. Οι ικανότητες αυτές 

είναι οι εξής:  18. ‘Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου’ (14,4%), 5. ‘Ικανότητα αναγνώρισης των 

ατομικών διαφορών των μαθητών και της πολυπλοκότητας της μαθησιακής διαδικασίας’ (12,4%), 3. 

‘Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους’ (10,5%), 1. ‘Ικανότητα 

ανάλυσης εκπαιδευτικών εννοιών, θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με συστηματικό τρόπο’ (8,5%), 16. 

‘Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική επιτυχία των μαθητών’ και 17. ‘Επιδεξιότητα στη χρήση 

ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών (5,9%). Τα ποσοστά που συγκεντρώνουν οι ικανότητες 

αυτές συνολικά εκφράζουν το 57,6% του δείγματος.  

Με εξαίρεση την ικανότητα ‘Αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της 

πολυπλοκότητας της μαθησιακής διαδικασίας’, όλες οι υπόλοιπες ικανότητες που εμφανίζονται στην 

πρώτη θέση της διάταξης ανήκουν σε αυτές που σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο ορίστηκαν ως 

επαγγελματικές ικανότητες τύπου 1. Ειδικότερα, φαίνεται ότι τα μέλη ΔΕΠ ενδιαφέρονται καταρχάς για 

τις ικανότητες που έχουν σχέση με την εξασφάλιση των αναγκαίων γνωστικών και παιδαγωγικών 

προϋποθέσεων για την επιτυχή διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας. Έτσι, βλέπουμε ότι η πλέον 
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σημαντική ικανότητα για τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς, σύμφωνα με την εκτίμηση του 14,4% 

του δείγματος των μελών ΔΕΠ είναι η γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου, ενώ όλες οι 

υπόλοιπες ικανότητες που προκρίνονται, με εξαίρεση την ‘Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών εννοιών, 

θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με συστηματικό τρόπο’, η οποία αναφέρεται στο μάκρο επίπεδο της 

εκπαίδευσης, περιγράφουν παιδαγωγικές συνθήκες στήριξης και προαγωγής της μάθησης στο επίπεδο 

της τάξης.  

Εκτιμώντας την ομάδα των ικανοτήτων της πρώτης θέσης εστιασμένα αλλά και σε σχέση με την 

υπόλοιπη διάταξη των ικανοτήτων του Πίνακα 10.14, δύο σημεία προκαλούν εντύπωση. Το πρώτο 

αφορά το γεγονός ότι δεν εμφανίζονται καθόλου οι δυο ικανότητες επαγγελματικές τύπου 1 που κυρίως 

παραπέμπουν στο μάκρο επίπεδο της ανάλυσης του εκπαιδευτικού φαινομένου. Πρόκειται για την 

‘Ικανότητα «ελέγχου» εννοιών και θεωριών σχετικών με τις επιστήμες της εκπαίδευσης’ και για την 

ικανότητα ‘Κατανόησης των δομών και των σκοπών του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο θα 

ενταχθεί μελλοντικά η δραστηριότητά τους’. Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο σε αυτή την περίπτωση 

είναι ότι ‘η ικανότητα των εκπαιδευτικών για αναστοχασμό πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους’ 

είναι η μόνη ικανότητα της πρώτης θέσης που δεν εμφανίζεται ξανά σε καμία από τις επόμενες θέσεις της 

κατάταξης, δηλαδή παρουσιάζει μικρή διασπορά.144 Αυτό σημαίνει ότι τα υποκείμενα της έρευνας 

αναγνώρισαν με πολύ εστιασμένο και αταλάντευτο τρόπο τη σημασία του συστήματος των αξιών και την 

ανάγκη οι εκπαιδευτικοί να αναστοχάζονται συνεχώς πάνω σε αυτό. Η ικανότητα αυτή στην πρώτη θέση, 

σε συνδυασμό με την ικανότητα ‘Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική επιτυχία των μαθητών’, η 

οποία εμφανίζεται στην πρώτη και τη δεύτερη θέση της κατάταξης με το συνολικό ποσοστό 11,8%, 

διατηρούν υψηλά στη συζήτηση τα ζητήματα αφοσίωσης των εκπαιδευτικών τόσο στις ατομικές τους 

αξίες όσο και στην επιτυχή εκπαιδευτική πορεία των μαθητών τους. 

Η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση συγκεκριμένων ειδικών ικανοτήτων στις πέντε θέσεις της 

διάταξης του Πίνακα 10.14. κατέστησαν αναγκαία την περαιτέρω επεξεργασία τους, έτσι ώστε να 

δημιουργηθεί μια νέα συνεχής κατάταξη των ικανοτήτων χωρίς τις επαναλήψεις, αλλά με αθροισμένα τα 

ποσοστά που συγκεντρώνει η κάθε ικανότητα τις φορές που εμφανίζεται σε κάποια από τις πέντε θέσεις 

της αρχικής διάταξης. Από αυτή την επεξεργασία προέκυψε ο Πίνακας 10.14.1, ο οποίος παρουσιάζει τις 

13 πιο σημαντικές ειδικές ικανότητες από τις 29 της λίστας που προτείνει το Tuning για τους 

εκπαιδευτικούς, σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις των μελών ΔΕΠ των Π.Τ. που συμμετείχαν στο 

                                                
144 Για την ακρίβεια της ανάλυσης σημειώνουμε ότι στον Πίνακα 10.14 παρόμοια στατιστική ‘συμπεριφορά’ αναφορικά με τη 
διασπορά τους εμφανίζουν η ικανότητα της 4ης θέσης: 7.  ‘Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων σε μια 
μαθησιακή διαδικασία’ και οι  ικανότητες  της  5ης  θέσης:  24. ‘Επίγνωση της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη’ 
και 28. ‘Ικανότητα βελτίωσης του εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος’. Το στοιχείο αυτό έχει μικρότερη αναλυτική 
βαρύτητα λόγω των θέσεων στις οποίες εμφανίζεται.    
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δείγμα της παρούσας έρευνας. Η παρουσίαση γίνεται κατά φθίνουσα σειρά από τις ικανότητες που 

αθροιστικά συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά προς αυτές με τα χαμηλότερα.   

 

Πίνακας 10.14.1: Διάταξη σπουδαιότητας των Eιδικών Iικανοτήτων 

 

A/A Ειδικές Ικανότητες Ποσοστά 
% 

1 5. Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της πολυπλοκότητας της 
μαθησιακής διαδικασίας 23,6 

2 18. Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου 22,2 
3 20.  Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση 22,1 
4 17. Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών 21,5 
5 19. Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα 20,9 
6 27.  Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών   20,3 
7 23. Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης 18,3 

8 1. Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών εννοιών, θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με 
συστηματικό τρόπο 16,3 

9 16. Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική επιτυχία των μαθητών 11,8 
10 3. Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους 10,5 
11 28. Ικανότητα βελτίωσης του εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος 9,2 
12 24. Επίγνωση της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη   6,5 
13 7. Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων σε μια μαθησιακή διαδικασία, 5,2 

 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.14.1, οι ειδικές ικανότητες που συγκεντρώνουν ποσοστό 

υψηλότερο από 20% είναι οι εξής: ‘Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών διαφορών των μαθητών και της 

πολυπλοκότητας της μαθησιακής διαδικασίας’, ‘Γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου’, ‘Ικανότητα 

δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση’, ‘Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών 

στρατηγικών’,  ‘Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα’, ‘Ικανότητα ανταπόκρισης 

στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών’.  Με εξαίρεση την ικανότητα που περιγράφει 

την αποτελεσματική επικοινωνία με άτομα και ομάδες, που παραπέμπει σε πλαίσια εκτός της εκπαίδευσης, οι 

ειδικές ικανότητες που προκρίνονται και σε αυτό το επίπεδο της ανάλυσης είναι  ικανότητες τόσο 

επαγγελματικού τύπου 1 όσο και νέες επαγγελματικές ικανότητες, οι οποίες συσχετίζονται άμεσα με το μικρο-

επίπεδο της σχολικής τάξης και την επίτευξη της μαθησιακής διαδικασίας. Οι υπόλοιπες ικανότητες του Πίνακα 

10.14.1, με εξαίρεση την ‘Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών εννοιών, θεωριών και πολιτικών ζητημάτων με 

συστηματικό τρόπο’ και την ‘Αφοσίωση στην πρόοδο και στη σχολική επιτυχία των μαθητών’, είναι νέου 

τύπου και περιγράφουν είτε συνθήκες σχετικές με τη βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας, είτε την ανάγκη 

για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Από την άλλη πλευρά ανάμεσα στις ικανότητες 

που δεν συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των πιο σημαντικών είναι αυτές με προσανατολισμό στο 

ακαδημαϊκό πεδίο των επιστημών της εκπαίδευσης, οι οποίες παραπέμπουν άμεσα στο μάκρο επίπεδο 

μελέτης και ανάλυσης της εκπαίδευσης και αυτές που αναφέρονται στην ευέλικτη, καινοτομική και 

αποτελεσματική διαχείριση του σύγχρονου σχολικού περιβάλλοντος.  
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Εκτιμώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα που απέδωσε η συγκεκριμένη ερώτηση φαίνεται να 

δικαιώνεται η μεθοδολογική επιλογή της διατήρησής της στο παρόν ερωτηματολόγιο. Παρά τη μεγάλη 

διασπορά των απαντήσεων που ήδη αναφέραμε ότι εντοπίστηκε στα αποτελέσματα, φαίνεται ότι ο 

«κλειστός» χαρακτήρας της ερώτησης αυτής συνέβαλε στη διεισδυτικότερη αποτύπωση του υπό μελέτη 

πεδίου διότι «υποχρέωσε» κατά κάποιο τρόπο τα μέλη ΔΕΠ να επιλέξουν από τον πολυπληθή κατάλογο 

ειδικών ικανοτήτων του Tuning Project ποιες θεωρούν σημαντικές στις σημερινές συνθήκες να 

αναπτύσσονται στα προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Η θέση αυτή ενισχύεται από 

το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα ερευνητικά αποτελέσματα εμφανίζουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τις 

βασικές τάσεις που παρά τις όποιες μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, ανέδειξαν οι μέχρι τώρα στατιστικές 

αναλύσεις για την σπουδαιότητα των ειδικών ικανοτήτων (Παράγοντας Α και Κατηγορία Α και Β).  

Η παρούσα ενότητα ολοκληρώνεται με την αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων από όλα τα 

παραπάνω επίπεδα ανάλυσης των δεδομένων για τις ειδικές ικανότητες.145 Οι ικανότητες που 

συναντώνται και στα τρία επίπεδα ανάλυσης (Παράγοντας Α, Κατηγορίες Α & Β,146 Διάταξη 

Σπουδαιότητας) παρουσιάζονται στον Πίνακα 10.14.2.  

 

 Πίνακας 10.14.2:  Οι σπουδαιότερες ειδικές ικανότητες 
 

A/A Ειδικές Ικανότητες (Παράγοντας Α, Κατηγορίες Α & Β, Διάταξη Σπουδαιότητας) Ποσοστά 
% 

1 20.  Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου κλίματος για τη μάθηση 22,1 
2 19. Ικανότητα για αποτελεσματική επικοινωνία με ομάδες και άτομα 20,9 
3 27.  Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία και τη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών   20,3 
4 23. Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης 18,3 
5 3. Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο ατομικό σύστημα των αξιών τους  10,5 
6 28. Ικανότητα βελτίωσης του εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος 9,2 
7 24 .Επίγνωση της ανάγκης για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη   6,5 
8 7. Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των συμμετεχόντων σε μια μαθησιακή διαδικασία 5,2 

 

 Μελετώντας τον πίνακα διακρίνουμε τρεις βασικούς προσανατολισμούς στο περιεχόμενο των 

ικανοτήτων που μέσα από τα διάφορα επίπεδα ανάλυσης προκύπτουν ως σημαντικότερες. Το ενδιαφέρον 

εστιάζεται καταρχάς στη σχολική μάθηση, περιγράφοντας μια μάλλον μαθητοκεντρική εκπαιδευτική 

πραγματικότητα.  Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί έχοντας επίγνωση των διαφορετικών ρόλων των 

συμμετεχόντων, χρειάζεται να δημιουργούν πρόσφορο κλίμα για μάθηση, το οποίο να λαμβάνει υπόψη 

και να ανταποκρίνεται στη διαφορετικότητα των αναγκών των μαθητών. Από την άλλη πλευρά μεγάλη 
                                                
145 Πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα στοιχεία από τις διαφορετικού τύπου αναλύσεις δεν είναι συγκρίσιμα. Η αντιπαραβολή 
είναι ενδεικτική προκειμένου να αναδειχθούν οι βασικές τάσεις.  
146 Οι ικανότητες του Πίνακα 10.14.2 συναντώνται στην Κατηγορία Β (Πίνακας 10.13), δηλαδή στις ικανότητες που 
θεωρούνται σημαντικές και αναπτύσσονται, άρα είναι οι πλέον κατοχυρωμένες στα προγράμματα και στις συνειδήσεις των 
πανεπιστημιακών. Εξαίρεση αποτελεί η 23. ‘Ικανότητα αναστοχασμού και αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης’, η οποία 
ωστόσο εμφανίζει οριακά αρνητική επίτευξη (Κατηγορία Α) στη ανάλυση της σχέσης σπουδαιότητας και επίτευξης.  
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σημασία αποδίδεται στην ιδέα της αυτό-ρύθμισης και της αυτό-βελτίωσης. Η ιδέα του αναστοχασμού 

τόσο στο επίπεδο των αξιακών συστημάτων όσο και της ατομικής απόδοσης φαίνεται να είναι κυρίαρχη. 

Επίσης, στην ίδια λογική τονίζεται η ανάγκη για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη. Τέλος, ενδιαφέρει η 

ικανότητα επικοινωνίας με άτομα και ομάδες, μια ικανότητα που παραπέμπει ευθέως σε ρυθμιστικά 

περιβάλλοντα εκτός του σχολείου, η οποία αφενός ανταποκρίνεται στις κοινές αρχές που περιγράφει η 

Ε.Ε. για τους εκπαιδευτικούς (European Commission, 2005), αφετέρου συνάδει με την ιδέα του 

«ανοιχτού σχολείου», όπως προωθείται τα τελευταία χρόνια στο ελληνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον.       

 

10.4.5. Καταληκτικές επισημάνσεις 

 

Στην ενότητα αυτή ανακεφαλαιώνουμε τα βασικά σημεία που προέκυψαν από την ανάλυση των 

δεδομένων για τις ειδικές ικανότητες. Το πρώτο στοιχείο είναι η πολυφωνία και η πολυσυλλεκτικότητα 

που χαρακτηρίζει τις απαντήσεις των μελών ΔΕΠ όσον αφορά τις αρχές της επιλογής και της οργάνωσης 

του περιεχομένου που περιγράφουν οι 29 ειδικές ικανότητες, καθώς αναγνωρίζουν σημαντικό βαθμό 

σπουδαιότητας στο σύνολο των γνώσεων και των αρχών που περιγράφουν οι 29 ειδικές ικανότητες για 

τους εκπαιδευτικούς (Κατηγορίες Α και Β). Το δεύτερο στοιχείο αφορά την τάση που καταγράφεται να 

αποδίνουν σημαντική βαρύτητα στις πιο ευέλικτες ικανότητες που έχουμε χαρακτηρίσει νέου τύπου 

(Παράγοντας Α). Από την άλλη πλευρά, ανάμεσα στις ικανότητες που δηλώνουν ότι επιτυγχάνονται 

(Παράγοντας Β, Κατηγορία Β), συμπεριλαμβάνουν και τις επαγγελματικές ικανότητες τύπου 1, οι οποίες 

και παραπέμπουν σε περισσότερο εξειδικευμένα περιεχόμενα.  

Σε κάθε περίπτωση, τα δεδομένα δείχνουν μια ισχυρή τάση στον λόγο των μελών ΔΕΠ προς 

περιεχόμενα προσανατολισμένα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι ειδικές ικανότητες που 

προκρίνονται περιγράφουν τον λεγόμενο «δάσκαλο της πράξης». Ο δάσκαλος αυτός υποδεικνύεται ότι 

κυρίως χρειάζεται να έχει γνώση του ειδικού διδακτικού αντικειμένου, να έχει επιδεξιότητα στη χρήση 

ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών, να είναι αφοσιωμένος στην πρόοδο των μαθητών του 

και να φροντίζει για την συνεχή επαγγελματική του ανάπτυξη και αξιολόγηση της ατομικής του 

απόδοσης. Επίσης, χρειάζεται να δημιουργεί πρόσφορες συνθήκες μάθησης, όπου η διαφορετικότητα των 

μαθητών και η πολυπλοκότητα των μαθησιακών τους αναγκών και ρόλων να γίνονται στοιχεία της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι ιδέες της βελτιστοποίησης, του αναστοχασμού, της αυτό-αξιολόγησης και 

της σχολικής επιτυχίας επίσης είναι ισχυρές παράμετροι στον λόγο τους.  

Καταληκτικά, θα υποστηρίζαμε ότι το πεδίο της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στην 

Ελλάδα εμφανίζει σημαντικές τάσεις διεύρυνσης προς την κατεύθυνση των επαγγελματικών ρόλων νέου 

τύπου και του περισσότερο από-πλαισιωμένου περιεχομένου ικανοτήτων που το ευρωπαϊκό πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής πολιτικής αποδίδει στους εκπαιδευτικούς (Βλ. Κεφάλαιο 6). Ωστόσο ο επαγγελματικός 
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προσανατολισμός που ιστορικά στην Ελλάδα αποτελεί μέρος των προγραμμάτων των Π.Τ. 

αποδεικνύεται ισχυρός με αποτέλεσμα το πρότυπο του δασκάλου – παιδαγωγού μετασχηματίζεται εν 

όψει των μηνυμάτων του ‘Νέου επαγγελματισμού για του εκπαιδευτικούς’, αναλαμβάνοντας 

περισσότερο διαχειριστικούς ρόλους σε σχέση με τη γνώση και τα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης, 

ωστόσο επικρατεί και φαίνεται να αναπαράγεται σε σχέση για παράδειγμα με τα πρότυπα του δασκάλου 

– θεωρητικού/διανοούμενου της εκπαίδευσης ή του δασκάλου-ερευνητή (Σταμέλος, 2003, Φλουρής, 

2010).  

Στην ενότητα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα δεδομένα από το τελευταίο μέρος του 

ερωτηματολογίου της παρούσας έρευνας, όπου τα μέλη ΔΕΠ αρθρώνουν λόγο για τις αρχές επιλογής, 

μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης, τις οποίες θεωρούν καταλληλότερες να εφαρμοστούν στα 

προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών.   

 

10.5.  Αποτύπωση των κυριότερων προτύπων οργάνωσης της γνώσης στα  ΠΠΣ των Π.Τ. 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται τα ερευνητικά ευρήματα που προέκυψαν από το τέταρτο 

μέρος του ερωτηματολογίου, το οποίο συγκροτήθηκε ως ένα είδος εξωτερικής γλώσσας περιγραφής του 

θεωρητικού μοντέλου, με σκοπό τη διερεύνηση των προτύπων οργάνωσης, μετάδοσης και αξιολόγησης 

της γνώσης, καθώς και των βασικών τάσεων αλλαγής, όπως προσδιορίζονται από το λόγο των μελών 

ΔΕΠ. Τα μέλη ΔΕΠ κλήθηκαν να τοποθετηθούν για το ζήτημα σε κλειστού τύπου ερωτήσεις, έχοντας 

όμως τη δυνατότητα περισσοτέρων της μίας επιλογής σε κάθε περίπτωση. Όπως έχει αναφερθεί εκτενώς 

στο σχετικό κεφάλαιο της μεθοδολογίας, οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής δίνουν τη δυνατότητα να 

αποτυπωθεί όλο το εύρος των κριτηρίων επιλογής, μετάδοσής και αξιολόγησης της γνώσης που τα μέλη 

ΔΕΠ αποδέχονται ως θεμιτά και προωθούν στην καθημερινή τους εκπαιδευτική πρακτική. Το στοιχείο 

της πολλαπλότητας των επιλογών δίνει στις ερωτήσεις αυτές το χαρακτήρα μιας ευέλικτης παιδαγωγικής 

σχάρας για την καταγραφή/αποτύπωση του υπό διερεύνηση εμπειρικού πεδίου.   

Τα δεδομένα που προέκυψαν αναλύθηκαν σε δυο επίπεδα, τα οποία και παρουσιάζονται στην 

ενότητα που ακολουθεί. Στο πρώτο επίπεδο, μέσα από τον υπολογισμό και την παρουσίαση των 

ποσοστών που συγκέντρωσε καθεμία από τις κατηγορίες της μελέτης, αποτυπώνεται η συνολική εικόνα 

για καθένα από τα επίπεδα της εκπαιδευτικής πρακτικής (περιεχόμενο, διδακτική μεθοδολογία και 

μεθοδολογία αξιολόγησης). Στο δεύτερο επίπεδο τα ερωτήματα εξειδικεύονται στη μορφή που παίρνει η 

γραμμική σχέση μεταξύ των μεταβλητών που περιγράφουν τα επιμέρους επίπεδα της εκπαιδευτικής 

πρακτικής, τα οποία μελετάμε.    

 

 



 
272 

 

10.5.1. Αποτύπωση των οργανωτικών αρχών στα ΠΠΣ των Π.Τ. 
 

 Στην παρούσα ενότητα αποτυπώνεται και συζητείται το σύνολο των δεδομένων που προέκυψαν 

για τα επιμέρους επίπεδα των εκπαιδευτικών πρακτικών που περιγράφει το ερωτηματολόγιο της μελέτης 

(Βλ. Παράρτημα Δ.1). Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα ποσοστά που συγκέντρωσαν οι 

κατηγορίες καθεμίας από τις υπό μελέτη διαστάσεις του προγράμματος σπουδών, δηλαδή το 

περιεχόμενο, η διδακτική μεθοδολογία και η αξιολόγηση. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύνολο των 

απαντήσεων σε κάθε περίπτωση ξεπερνά το μέγεθος του δείγματος αφού, όπως ήδη αναφέρθηκε, τα 

υποκείμενα της έρευνας είχαν τη δυνατότητα πολλαπλής επιλογής. Ακολουθεί ο Πίνακας 10.15., ο 

οποίος αναφέρεται στις επιλογές των μελών ΔΕΠ αναφορικά με τα είδη και τις αρχές της οργάνωσης του 

περιεχομένου στα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης των Π.Τ.  

 

Πίνακας 10.15:  Οι αρχές της οργάνωσης του περιεχομένου  
 

A. Οργάνωση περιεχομένου  

Κατηγορίες  N % 

1.Γνωστικά αντικείμενα αντλούμενα αποκλειστικά από διακριτά  
ακαδημαϊκά/επιστημονικά  πεδία  43 11,08 

2. Γνωστικά αντικείμενα με διεπιστημονικό χαρακτήρα 119 30,67 
3. Γνωστικά αντικείμενα με αναφορά στο έργο/ 
επάγγελμα των μελλοντικών εκπαιδευτικών          87 22,42 

4.1 Αντικείμενα σχεδιασμένα με σκοπό την ανάπτυξη από τους 
φοιτητές γενικών ευέλικτων ικανοτήτων  93 23,97 

4.2 Αντικείμενα σχεδιασμένα με σκοπό την ανάπτυξη από τους 
φοιτητές συγκεκριμένων ειδικών ικανοτήτων 46 11, 86 

Σύνολο  388 100,00 

 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.15, από το σύνολο των 388 απαντήσεων που δόθηκαν συνολικά 

στην ερώτηση αυτή, τα γνωστικά αντικείμενα με διεπιστημονικό χαρακτήρα προηγούνται σημαντικά με 

ποσοστό 30,67% των απαντήσεων. Ως βασικές επιλογές των μελών ΔΕΠ για την οργάνωση του 

περιεχομένου ακολουθούν με ποσοστά 23,97% και 22,42%, αντίστοιχα, τα γνωστικά αντικείμενα που 

είναι σχεδιασμένα με σκοπό την ανάπτυξη από τους φοιτητές γενικών ευέλικτων ικανοτήτων και τα 

γνωστικά αντικείμενα που εξειδικεύουν το περιεχόμενό τους στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών. Η 

οργάνωση σε μονοεπιστημονικά αντικείμενα και σε αντικείμενα που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ειδικών 

ικανοτήτων από τους αποφοίτους εμφανίζονται ως οι λιγότερο δημοφιλείς επιλογές. Τα ποσοστά που 

συγκεντρώνουν οι δύο αυτές κατηγορίες οργάνωσης περιεχομένου είναι 11,86% και 11,08%, αντίστοιχα. 

Διαπιστώνεται, λοιπόν, ότι οι τύποι οργάνωσης περιεχομένου που προκρίνονται ως οι πλέον κατάλληλοι 

και επιθυμητοί είναι τα διεπιστημονικά αντικείμενα και τα αντικείμενα που στοχεύουν στην ανάπτυξη 
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γενικών ικανοτήτων. Το δεδομένο αυτό έχει ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του αντιφατικού προσανατολισμού 

των νοημάτων που ο καθένας από τους δυο αυτούς τύπους οργάνωσης των προγραμμάτων προϋποθέτει 

(εσωστρεφή-εξωστρεφή προβολή), μια αντίφαση που θα παρακολουθήσουμε και στη συνέχεια στα 

δεδομένα σχετικά με τις διαδικασίες υλοποίησης στο επίπεδο της παιδαγωγικής και της αξιολόγησης. 

Ακολουθεί ο Πίνακας 10.16, ο οποίος παρουσιάζει τα ερευνητικά αποτελέσματα για τις διδακτικές 

μεθοδολογίες που προκρίνονται από τα μέλη ΔΕΠ ως καταλληλότερες για τη μετάδοση/πρόσκτηση του 

περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών.  

   

Πίνακας 10.16: Τα είδη της διδακτικής μεθοδολογίας 
 

Β1. Διδακτική Μεθοδολογία   
Κατηγορίες  N % 

1. Μετάδοση στους φοιτητές ύλης αντλούμενης αποκλειστικά από 
διακριτά γνωστικά αντικείμενα/πεδία 26 7,88 

2. Οικοδόμηση από τους φοιτητές γνώσεων σχετικών με ένα ή 
περισσότερα γνωστικά αντικείμενα/πεδία 117 35,45 

3. Απόκτηση   από τους φοιτητές συγκεκριμένων επαγγελματικών 
γνώσεων σχετικών με το μελλοντικό διδακτικό και παιδαγωγικό τους 
έργο  

85 
 

25,76 

4. Ανάπτυξη από τους φοιτητές ικανοτήτων για την επίλυση 
προβλημάτων που ορίζονται στο πλαίσιο διαφόρων επαγγελματικών 
και κοινωνικών πεδίων 

102 
 

30,91 

Σύνολο  330 100,00 
 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.16, το 35,45% του συνόλου των 330 απαντήσεων που δόθηκαν σε 

αυτή την ερώτηση, τάσσονται υπέρ εποικοδομιστικών προσεγγίσεων στη διδακτική μεθοδολογία, και 

δίνουν έμφαση στις συνθήκες πρόσκτησης από τους φοιτητές γνώσεων σχετικών με ένα ή περισσότερα 

γνωστικά αντικείμενα/πεδία των προγραμμάτων. Ακολουθεί η ‘Ανάπτυξη ικανοτήτων για την επίλυση 

προβλημάτων που ορίζονται στο πλαίσιο διαφόρων επαγγελματικών και κοινωνικών πεδίων’ με ποσοστό 

που φτάνει στο 30,91%. Η ‘απόκτηση από τους φοιτητές συγκεκριμένων επαγγελματικών γνώσεων 

σχετικών με το μελλοντικό διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο’ είναι η τρίτη σε σειρά επιλογή για τα 

μέλη ΔΕΠ με ποσοστό 25,76%. Τέλος, περιορισμένο συγκριτικά με τα υπόλοιπες κατηγορίες είναι το 

ποσοστό των μελών ΔΕΠ (7,88%) που επιλέγει τη μετάδοση γνώσεων αντλούμενων από 

μονοεπιστημονικά πεδία γνώσης. Δύο είναι τα βασικά στοιχεία που προκύπτουν από τα ποσοστά αυτά. 

Το πρώτο έχει σχέση με την αντίφαση που ήδη εντοπίστηκε στην ερώτηση για την οργάνωση του 

περιεχομένου και αφορά τον προσανατολισμό των νοημάτων. Συγκεκριμένα, και για τη διδακτική 

μεθοδολογία τα μέλη ΔΕΠ φαίνεται ότι αναγνωρίζουν ως θεμιτά τα κριτήρια τόσο της εσωστρεφούς, όσο 

και της εξωστρεφούς προβολής σε νοήματα, αφού ενώ επιλέγουν ως πλέον σημαντική μεθοδολογία την 

οικοδόμηση της γνώσης σε διεπιστημονικά εκπαιδευτικά πλαίσια, ταυτόχρονα φαίνεται ότι αποδέχονται 

παιδαγωγικές συνθήκες που παραπέμπουν ευθέως σε συνθήκες απόκτησης γνώσεων που θα καθιστούν 
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τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς ευέλικτους επαγγελματίες.  Το δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο έχει 

σχέση με το περιορισμένο ποσοστό που λαμβάνει η μεθοδολογία της μετάδοσης των γνώσεων σε πλαίσια 

μονοεπιστημονικότητας. Σε αυτό το στοιχείο φαίνεται να αποτυπώνεται η τάση μεγάλου αριθμού των 

μελών ΔΕΠ που συμμετείχαν στην έρευνα να αποστασιοποιείται από τα πιο «παραδοσιακά» μοντέλα 

παιδαγωγικής, στα οποία η συγκεκριμένη διδακτική μεθοδολογία παραπέμπει. Η «συμπεριφορά» αυτή 

του δείγματος απέναντι στις κατηγορίες που παραπέμπουν σε παραδοσιακές μορφές παιδαγωγικής 

φαίνεται να επαναλαμβάνεται και κατά κάποιο τρόπο να παγιώνεται στην ερώτηση περί Διδακτικών 

μεθόδων, όπως θα δούμε στον Πίνακα 10.16.1. 

 

Πίνακας 10.16.1: Οι Διδακτικές μέθοδοι 
 

Β2. Διδακτικές Μέθοδοι 
Κατηγορίες  N % 

1. Παραδόσεις/Διαλέξεις 47 12,77 
2. Σεμινάρια με έμφαση στην  ομαδική εργασία και στον 
αναστοχασμό για την κατανόηση εννοιών    129 35,05 

3. Σχέδια έρευνας/πρακτικές ασκήσεις εξατομικευμένα ή σε μικρές 
ομάδες με σαφείς σκοπούς και με συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης  131 35,59 

4. Μη κατευθυνόμενες μέθοδοι εμπλοκής των φοιτητών στη 
διαδικασία επίλυσης προβλημάτων-ανεξάρτητη ομαδική ή ατομική 
εργασία               

61 16,57 

Σύνολο  368 100,00 
 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.16.1 οι διδακτικές μέθοδοι που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη 

προτίμηση των μελών ΔΕΠ είναι τα σχέδια έρευνας/πρακτικές ασκήσεις, εξατομικευμένα ή σε μικρές 

ομάδες, με σαφείς σκοπούς και με συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης (35,59%) και τα σεμινάρια, με 

έμφαση στην  ομαδική εργασία και στον αναστοχασμό για την κατανόηση εννοιών (35,05%).  

Ακολουθούν οι μη κατευθυνόμενες μέθοδοι εμπλοκής των φοιτητών στη διαδικασία επίλυσης 

προβλημάτων συγκεντρώνοντας το ποσοστό των 16,57% των απαντήσεων. Τέλος, οι 

παραδόσεις/διαλέξεις επιλέγονται σε ποσοστό 12,77%.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειώσουμε ότι το ποσοστό που συγκεντρώνει η κατηγορία 

«παραδόσεις/διαλέξεις» στην συγκεκριμένη ερώτηση εκτιμάται ότι είναι χαμηλό σε σχέση με το 

αναμενόμενο, δεδομένων όσων καταγράφονται στους Ο.Σ. των τμημάτων (Βλ. Κεφάλαιο 11ο) αλλά και 

του γεγονότος ότι τα πανεπιστημιακά τμήματα στα τέλη της δεκαετίας του 1990 και στη δεκαετία του 

2000 γίνονται μαζικά, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν σημαντικά οι υλικοτεχνικές υποδομές και το έμψυχο 

δυναμικό τους. Οι συνθήκες λειτουργίας των τμημάτων, όπως υποδεικνύει η εμπειρία μας147 και όπως 

                                                
147 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις ιστοσελίδες κάποιων Παιδαγωγικών Τμημάτων (για παράδειγμα ΠΤΔΕ Κρήτης) το 
Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 έγιναν ανακοινώσεις αναστολής μαθημάτων λόγω της έλλειψης προσωπικού, την οποία 
προκάλεσε η μη ανανέωση των συμβάσεων 407/82 μέρους του διδακτικού προσωπικού.  
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περιγράφονται στις άτυπες μαρτυρίες καθηγητών και φοιτητών, δεν φαίνεται να διευκολύνουν και να 

καθιστούν ευρέως εφικτή τη μετάβαση από το παλαιότερα κυρίαρχο, και εν πολλοίς συνυφασμένο με το 

ίδιο το Πανεπιστήμιο, μοντέλο των διαλέξεων σε μεθόδους που δίνουν έμφαση στην παιδαγωγική και 

που προϋποθέτουν την ενεργότερη συμμετοχή των φοιτητών στη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας. Ωστόσο, τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι παρά τα προβλήματα και τις όποιες 

ανασχέσεις, τα μέλη ΔΕΠ δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για παιδαγωγικές μεθόδους που στη βιβλιογραφία 

αναγνωρίζονται και χαρακτηρίζονται ως «προοδευτικές» (Bernstein, 1991) και με τις απαντήσεις τους 

επιλέγουν να τονίσουν είτε αυτό που κάνουν σε μέρος των μαθημάτων τους (κυρίως στα μαθήματα 

επιλογής με μικρότερο ακροατήριο) είτε το ευκταίο, σύμφωνα με τα παιδαγωγικά πρότυπα που 

αποδίδονται σήμερα από την εκπαιδευτική πολιτική και τα κυρίαρχα μοντέλα παιδαγωγικής πρακτικής 

στο Πανεπιστήμιο (Hartley, 2003). Ακολουθεί η παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σχετικά 

με τη μεθοδολογία της αξιολόγησης. 

 
Πίνακας 10.17: Τα είδη της Μεθοδολογίας της Αξιολόγησης  
 

Γ1. Μεθοδολογία αξιολόγησης  
Κατηγορίες  N % 

1. Έλεγχος του βαθμού στον οποίο οι φοιτητές κατέχουν τη 
διδαχθείσα ύλη  36 11,8 

2. Έλεγχος των γνώσεων που οι φοιτητές οικοδόμησαν κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 110 36,07 

3. Έλεγχος της επίτευξης από τους φοιτητές  
προκαθορισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων 73 23,93 

4. Άτυπες μορφές αξιολόγησης για τον προσδιορισμό του 
βαθμού επίτευξης από τους φοιτητές των εκάστοτε 
εκπαιδευτικών στόχων 

86 28,2 

Σύνολο  305 100,00 
 
 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.17, η πιο δημοφιλής μεθοδολογία αξιολόγησης ανάμεσα στις 305 

συνολικά σχετικές απαντήσεις που δόθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ αφορά στον έλεγχο των γνώσεων που οι 

φοιτητές οικοδομούν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας (36,07%). Ακολουθούν με 

ποσοστό 28,2% οι άτυπες μορφές αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο οι φοιτητές επιτυγχάνουν τους 

εκάστοτε εκπαιδευτικούς στόχους και με ποσοστό 23,93% ο έλεγχος της επίτευξης από τους φοιτητές 

προκαθορισμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τέλος, μικρότερος συγκριτικά με τα προηγούμενα 

ποσοστά είναι ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που επιλέγουν την αξιολόγηση του βαθμού που οι φοιτητές 

κατέχουν τη διδαχθείσα ύλη.  

Και σε αυτή την περίπτωση στο λόγο των μελών ΔΕΠ αναπαράγεται η αντιφατικότητα στις 

οργανωτικές αρχές που ήδη έχει εντοπιστεί προηγουμένως. Αφενός, προσδιορίζουν ως σημαντικότερες 

την οικοδόμηση της γνώσης και τις άτυπες μορφές αξιολόγησης, δηλαδή μορφές αξιολόγησης που 

παραπέμπουν σε ανατροφοδοτικές μαθησιακές διαδικασίες συμβατές με το θεωρητικό μοντέλο των 
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ικανοτήτων [competence model] (Bernstein, 2000), αφετέρου επιλέγουν την κατηγορία των μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, που παραπέμπει στο θεωρητικό μοντέλο της επιτέλεσης [performance model] 

(Bernstein, 2000). Όπως στην οργάνωση του περιεχομένου και στην παιδαγωγική μεθοδολογία, έτσι και 

στην αξιολόγηση καταγράφεται η τάση των μελών ΔΕΠ αφενός να πριμοδοτούν τις κατηγορίες επιλογής 

και μετάδοσης της γνώσης, που παραπέμπουν σε «προοδευτικότερες» εκδοχές της παιδαγωγικής, 

αφετέρου να αποδέχονται το σύγχρονο, ιδιαιτέρως «συντηρητικό», μοντέλο ελέγχου της επιτέλεσης των 

ικανοτήτων που προωθεί η μεθοδολογία των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η παρούσα ενότητα 

ολοκληρώνεται με την παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για τις μεθόδους αξιολόγησης που 

προκρίνονται ως οι καταλληλότερες από τα μέλη ΔΕΠ των Π.Τ.  

 
Πίνακας 10.17.1: Οι μέθοδοι αξιολόγησης  

 
Γ2. Μέθοδος αξιολόγησης   

Κατηγορίες  N % 
1. Προφορικές ή γραπτές εξετάσεις, test  71 18,83 
2. Portfolio με κείμενα εργασίας, ημερολόγια δραστηριοτήτων, 
εργασίες, εκθέσεις, αναφορές και φύλλα εργασίας 113 29,97 

3. Ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με την εκ των προτέρων προετοιμασία θεμάτων και 
την παρουσίασή τους στο μάθημα 

121 32,1 

4 Αυτό-αξιολόγηση 
(γραπτή, προφορική, ομαδική ή ατομική) 72 19,1 

Σύνολο  377 100,00 
 

 Όπως φαίνεται στον Πίνακα 10.17.1, η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική 

διαδικασία με την εκ των προτέρων προετοιμασία θεμάτων και την παρουσίασή τους στο μάθημα 

προκρίνεται με ποσοστό 32,1% από το σύνολο των 377 απαντήσεων που δόθηκαν από τα μέλη ΔΕΠ 

αναφορικά με τις μεθόδους της αξιολόγησης. Ακολουθεί το Portfolio με κείμενα εργασίας, ημερολόγια 

δραστηριοτήτων, εργασίες, εκθέσεις, αναφορές και φύλλα εργασίας με ποσοστό 29,97%. Η αυτό-

αξιολόγηση και οι εξετάσεις ακολουθούν, συγκεντρώνοντας το 18,83% και το 19,1% αντίστοιχα. Τα 

δεδομένα επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον των μελών ΔΕΠ για ενεργή εμπλοκή και συμβολή των φοιτητών 

στη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την κατάκτηση της γνώσης, γεγονός ενδεικτικό της 

συνέπειας ανάμεσα στα κριτήρια της παιδαγωγικής και της αξιολόγησης που θεωρούνται θεμιτά στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο.  Ωστόσο, τα μέλη ΔΕΠ παρουσιάζονται να διατηρούν αποστάσεις από την πιο 

«παραδοσιακή» μορφή αξιολόγησης, δηλαδή τις εξετάσεις. Το γεγονός αυτό έχει ερμηνευτικό 

ενδιαφέρον δεδομένου ότι οι εξετάσεις εξακολουθούν να αποτελούν την κυριότερη και σε πολλά 

μαθήματα τη μόνη διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών για την κατοχύρωση των αναγκαίων 

μαθημάτων και την απονομή του τίτλου σπουδών.    
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 Ανακεφαλαιώνοντας, η εικόνα που αποτυπώνεται από τα μέχρι τώρα ευρήματα για την 

κατεύθυνση των αλλαγών στα Π.Τ. περιγράφει προγράμματα στα οποία η γνώση οργανώνεται με τρόπο 

που να προάγει τη διεπιστημονικότητα και τη δημιουργία γνωστικών περιοχών. Από την άποψη της 

παιδαγωγικής, επιδιώκεται η οικοδόμηση των αναγκαίων γνώσεων από τους φοιτητές μέσω της ενεργής 

συμμετοχή τους σε σεμινάρια και σχέδια έρευνας ή πρακτικές ασκήσεις. Αναφορικά με την αξιολόγηση, 

κυρίως φαίνεται να ενδιαφέρει ο έλεγχος των γνώσεων που οι φοιτητές κατακτούν σταδιακά κατά την 

εμπλοκή τους με την μαθησιακή διαδικασία. Οι παρουσιάσεις θεμάτων στη διάρκεια των μαθημάτων και 

ο ατομικός φάκελος εργασιών υποδεικνύονται ως οι βασικές πηγές πληροφόρησης για την εκτίμηση των 

επιδόσεων των φοιτητών. Γενικά, τα δεδομένα δείχνουν την τάση για χαλάρωση των συνόρων και 

προώθηση συνθηκών διεπιστημονικότητας και προοδευτικών παιδαγωγικών. Κρίσιμο στοιχείο ωστόσο 

για την εκτίμηση του είδους των αλλαγών που τελικά συμβαίνουν και των συνεπειών που μπορεί να 

επιφέρουν στο πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, όπως έχει υποστηριχθεί και στη θεωρία, είναι 

η προβολή των νοημάτων και ο συνδυασμός τους με τις ασθενείς ταξινομήσεις και περιχαράξεις.  

Τα ερευνητικά αποτελέσματα φαίνεται να στηρίζουν τη θεωρητική αυτή θέση. Το γεγονός ότι οι 

επιλογές που παραπέμπουν σε εξωτερική προβολή νοημάτων, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη 

ικανοτήτων για την επίλυση προβλημάτων που ορίζονται στο πλαίσιο διαφόρων επαγγελματικών και 

κοινωνικών πεδίων, συγκεντρώνουν υψηλά ποσοστά προτίμησης, έχει ως αποτέλεσμα η παραπάνω 

γενική εικόνα του προγράμματος να αλλάζει άρδην, και από ακαδημαϊκά διεπιστημονικό με προοδευτική 

παιδαγωγική να μετατρέπεται σε πρόγραμμα προώθησης του γενικισμού και της κουλτούρας της 

επιτελεστικότητας στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών. Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι δυο 

αυτές τάσεις σε ένα βαθμό συνυπάρχουν στις απόψεις που τα μέλη ΔΕΠ εκφράζουν για την κατεύθυνση 

των αλλαγών στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ. Τα ερωτήματα που προκύπτουν ωστόσο είναι σε ποιο 

βαθμό υφίσταται, ποια χαρακτηριστικά έχει, και τι συνεπάγεται τελικά για το υπό μελέτη πεδίο η 

διαφαινόμενη αυτή συνύπαρξη. Η μέχρι τώρα στατιστική ανάλυση δεν επιτρέπει περαιτέρω ανάπτυξη και 

ερμηνεία των ζητημάτων αυτών, καθώς περιγράφει τα δεδομένα κάθε ερώτησης, αλλά δεν δίνει 

πληροφορίες για την «κίνηση» των υποκειμένων στην «παιδαγωγική σχάρα» του περιεχομένου, της 

παιδαγωγικής και της αξιολόγησης. 

 Έτσι, η περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων συμπληρώνεται από τη στατιστική 

ανάλυση των κυριότερων «παιδαγωγικών διαδρομών» που το κάθε μέλος ΔΕΠ προσδιορίζει με τις 

επιλογές που κάνει για καθένα από τα επιμέρους αυτά ζητήματα που θέτει η εν λόγω ερώτηση. Σε αυτό 

το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η στατιστική επεξεργασία που οδηγεί στις «διαδρομές» καθίσταται 

αναγκαία και για τον επιπλέον λόγο ότι στην ανάλυση των δεδομένων χρειάζεται να είμαστε συνεπείς και 

να αναδείξουμε τη βασική θεωρητική μας αρχή σύμφωνα με την οποία συγκροτήθηκε μεθοδολογικά το 

τέταρτο μέρος του ερωτηματολογίου και η οποία βλέπει και χαρακτηρίζει κάθε πρόγραμμα σπουδών ως 
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ενιαίο σύνολο περιεχομένου, παιδαγωγικής και αξιολόγησης. Βεβαίως πρέπει να αναφέρουμε ότι τα 

περιγραφικά στατιστικά αποτελέσματα συνέβαλαν σημαντικά ώστε αφενός να αναδειχθεί και από τα ίδια 

τα εμπειρικά δεδομένα η ανάγκη «παρακολούθησης» των διαδρομών αυτών, και αφετέρου να επιλεγούν 

και να αναλυθούν εστιασμένα εκείνες οι διαδρομές οι οποίες αναμένεται να έχουν υψηλό ερμηνευτικό 

ενδιαφέρον, συμβάλλοντας στη διεισδυτικότερη ανάλυση και στην συνολική κατανόηση του υπό μελέτη 

πεδίου. 

 

10.5.2.  Η αποτύπωση των κυριότερων διαδρομών στην παιδαγωγική σχάρα περιγραφής 
των προγραμμάτων σπουδών 

 
 Το ερωτηματολόγιο είχε δομηθεί με σκοπό να καταγραφεί συνολικά η εκτίμηση του κάθε μέλους 

ΔΕΠ για τα πρότυπα οργάνωσης της γνώσης στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ., τόσο αναφορικά με 

την οργάνωση του περιεχομένου, όσο και αναφορικά με την παιδαγωγική και την αξιολόγηση. Αυτό που 

ενδιαφέρει σε αυτό το επίπεδο της στατιστικής ανάλυσης των δεδομένων είναι να προσδιοριστούν οι 

βασικές «διαδρομές» που τα μέλη ΔΕΠ ακολουθούν με τις επιλογές που κάνουν στις επιμέρους αυτές 

παραμέτρους των προγραμμάτων, με απώτερο σκοπό να αναδειχθούν οι κρισιμότερες για την κατανόηση 

των σύγχρονων προσανατολισμών στην εκπαίδευση των ελλήνων εκπαιδευτικών. 

Τα υψηλότερα ποσοστά στην οργάνωση του περιεχομένου συγκεντρώνονται στις κατηγορίες: A2. 

Γνωστικά αντικείμενα με διεπιστημονικό χαρακτήρα, Α3. Γνωστικά αντικείμενα με αναφορά στο 

έργο/επάγγελμα των μελλοντικών εκπαιδευτικών και Α4.1 Αντικείμενα σχεδιασμένα με σκοπό την 

ανάπτυξη από τους φοιτητές γενικών ευέλικτων ικανοτήτων. Το γεγονός αυτό τις καθιστά ερμηνευτικά 

σημαντικές κατηγορίες για την περαιτέρω κατανόηση του υπό μελέτη πεδίου, μέσα από την στατιστική 

επεξεργασία των επικρατέστερων κάθετων διαδρομών, οι οποίες ξεκινούν από αυτές. Οι τρεις αυτές 

κατηγορίες του περιεχομένου λειτουργούν ως ανεξάρτητες μεταβλητές για την ανάλυση των κάθετων 

διαδρομών που τα υποκείμενα «ακολουθούν» στις κατηγορίες για την παιδαγωγική και την αξιολόγηση, 

οι οποίες λειτουργούν ως εξαρτημένες μεταβλητές.  

Αρχικά παρουσιάζεται η κάθετη διαδρομή που ακολουθούν όσα μέλη ΔΕΠ επέλεξαν στην 

ερώτηση για την οργάνωση του περιεχομένου την κατηγορία «Γνωστικά αντικείμενα με διεπιστημονικό 

χαρακτήρα» και  οι  οποίοι αποτελούν το 72,6% (Ν=119) του δείγματος των 164 μελών ΔΕΠ που 

συμμετείχαν στην έρευνα148.  

 

 
                                                
148 Από τη στατιστική ανάλυση προκύπτουν κάθετες διαδρομές με αρκετές διακλαδώσεις μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών κάθε 
ερωτήματος. Για την οικονομία της παρουσίασης και της ανάλυσης έγινε σύμπτυξη με σκοπό τη δημιουργία διαγραμμάτων που να 
αναπαριστούν τις κύριες πορείες και τις κομβικές διακλαδώσεις των δεδομένων.  
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Διάγραμμα 10.2:  Διαδρομή για τα προγράμματα με διεπιστημονικό χαρακτήρα 

 
Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 10.2, τα μέλη ΔΕΠ που επιλέγουν τα διεπιστημονικά αντικείμενα 

ως βάση για την οργάνωση του περιεχομένου των Προγραμμάτων Σπουδών ενδιαφέρονται για τις 

γνώσεις που οικοδομούν οι φοιτητές κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Ως καταλληλότερες 

παιδαγωγικές μέθοδοι γι’ αυτό προκρίνονται τα σεμινάρια αναστοχασμού για την κατανόηση εννοιών,  

αλλά και τα σχέδια έρευνας με σαφείς σκοπούς και συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης. Επιπλέον, ως 

καταλληλότερες μέθοδοι αξιολόγησης θεωρούνται αφενός οι φάκελοι εργασίας με το αρχείο των 

δραστηριοτήτων στις οποίες έλαβαν μέρος οι φοιτητές, και αφετέρου η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών 

στην πραγματοποίηση των μαθημάτων με προετοιμασία και παρουσίαση σχετικών θεμάτων.     

 Στη διαδρομή αυτή δυο στοιχεία παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Το πρώτο αφορά την τάση που 

διαφαίνεται για εισαγωγή της «παιδαγωγικής» στα πανεπιστημιακά προγράμματα. Με τον όρο 

παιδαγωγική εννοούνται μορφές παιδαγωγικής στις οποίες θεωρείται αναγκαία και επιδιώκεται η 

εμπλοκή και η ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στη μαθησιακή διαδικασία. Τα πανεπιστημιακά 

προγράμματα διακρίνονταν από αρχές παιδαγωγική ρύθμισης, οι οποίες ήταν από τη θέση στο 

ακαδημαϊκό πεδίο διακρίνονταν για τις αυστηρές περιχαράξεις και για τη ρύθμιση που «επέβαλλε» η 

αυθεντία του καθηγητή και η «μυστική» γλώσσα της εξειδικευμένης γνώσης. Με αυτό το δεδομένο, 

μέχρι πρόσφατα δεν μιλούσαμε για παιδαγωγική στο Πανεπιστήμιο. Στις μέρες μας αυτό φαίνεται να 

αλλάζει (Hartley, 2003), στοιχείο που αποτυπώνεται στα δεδομένα της παρούσας έρευνας.        

            Α2  Γνωστικά αντικείμενα με διεπιστημονικό χαρακτήρα 

Β1.2 Οικοδόμηση από τους φοιτητές γνώσεων σχετικών με ένα ή περισσότερα γνωστικά 
αντικείμενα/πεδία  
 

Β2.2 Σεμινάρια με έμφαση στην  
ομαδική εργασία και στον αναστοχασμό 
για την κατανόηση εννοιών   

Β2.3 Σχέδια έρευνας/πρακτικές ασκήσεις 
εξατομικευμένα ή σε μικρές ομάδες με σαφείς 
σκοπούς και με συγκεκριμένα βήματα 
υλοποίησης  
 

Γ1.2 Έλεγχος των γνώσεων που οι φοιτητές οικοδόμησαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 

Γ2.2  Portfolio με κείμενα εργασίας, 
ημερολόγια δραστηριοτήτων, εργασίες, 
εκθέσεις, αναφορές και φύλλα εργασίας 
 

Γ2.3 Ενεργή συμμετοχή των φοιτητών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία με την εκ 
των προτέρων προετοιμασία θεμάτων και 
την παρουσίασή τους στο μάθημα 
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Το δεύτερο στοιχείο που εντοπίζεται στα δεδομένα μας είναι ότι από τις παιδαγωγικές μεθόδους 

που θεωρούνται από τα μέλη ΔΕΠ ότι θα ήταν καλό να υπηρετούν τα διεπιστημονικά γνωστικά 

αντικείμενα επιλέγονται δυο, οι οποίες φέρουν διαφορετικό προσανατολισμό και φιλοσοφία στον τρόπο 

προσέγγισης της γνώσης. Παρόλο που και οι δύο μέθοδοι εμπλέκουν τους φοιτητές, τα μεν σεμινάρια 

βασίζονται σε έννοιες, άρα έχουν προσανατολισμό προς το ακαδημαϊκό πεδίο, τα δε σχέδια 

έρευνας/πρακτικές ασκήσεις βασικά προσανατολίζονται στο πεδίο της εφαρμογής. Επιπλέον, ενώ τα 

σεμινάρια μέσω του αναστοχασμού παραπέμπουν σε εσωτερικές διεργασίες και στην ανάπτυξη ατομικών 

ικανοτήτων από τους συμμετέχοντες, τα σχέδια έρευνας μέσω του αυστηρού πλαισίου διεξαγωγής τους 

παραπέμπουν σε επιτελέσεις πρακτικών ικανοτήτων. Η αντίφαση αυτή φαίνεται να εμφανίζεται ξανά στις 

μεθόδους αξιολόγησης, καθώς προκρίνονται οι φάκελοι εργασιών [portfolio] και η ενεργή συμμετοχή 

των φοιτητών στα μαθήματα με παρουσιάσεις θεμάτων. Παρόλο που και οι δυο αυτές μορφές 

αξιολόγησης φέρουν χαρακτηριστικά «προοδευτικών» παιδαγωγικών, οι οποίες δίνουν έμφαση στην 

εμπλοκή των εκπαιδευόμενων με τη διαδικασία πρόσκτησης της γνώσης, ωστόσο φαίνεται ότι η πρώτη 

παραπέμπει περισσότερο στον έλεγχο των επιτελέσεων [performance model], ενώ η δεύτερη 

ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη των εκπαιδευομένων [competence model], μέσω της ενεργής εμπλοκής 

τους με τη μαθησιακή διαδικασία.     

Οι αντιφάσεις αυτές στις μεθόδους παιδαγωγικής και αξιολόγησης δημιουργούν ερωτηματικά για 

το περιεχόμενο που αποδίδεται στον όρο της διεπιστημονικότητας από τους ερωτώμενους. Τα παραπάνω 

στοιχεία αποτελούν ενδείξεις διαφορετικών νοηματοδοτήσεων του όρου, οι οποίες ενώ παρουσιάζουν 

ομοιότητα στο γεγονός ότι αποδέχονται τη χαλάρωση των συνόρων μεταξύ των εμπλεκόμενων 

γνωστικών πεδίων («το δια-»), διαφοροποιούνται αναφορικά με τους στόχους της συγχώνευσης, τις 

παιδαγωγικές πρακτικές που θεωρούνται θεμιτές και τον προσανατολισμό στα νοήματα των γνωστικών 

περιοχών που δημιουργούνται. Η πολυπλοκότητα της έννοιας και της εφαρμογής της 

διεπιστημονικότητας περιγράφεται στη βιβλιογραφία (Weingart & Stehr, 2000), ενώ η πολυσημία 

αναφορικά με την χρήση του όρου στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο αναδεικνύεται και από άλλες 

πρόσφατες εμπειρικές μελέτες (Αγγελόπουλος, 2008). Πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο ανάλυσης της 

παρούσας μελέτης, θεωρητικά περιγράφει αυτές τις διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων με ασθενείς 

ταξινομήσεις, δείχνοντας σαφώς ότι στο πεδίο της αναπλαισίωσης της εκπαιδευτικής γνώσης δεν 

εφαρμόζονται μόνο προγράμματα με ασθενείς ταξινομήσεις και εσωστρεφή προσανατολισμό 

(Διεπιστημονικά και θεραπευτικά ακαδημαϊκά προγράμματα), αλλά μια γκάμα προγραμμάτων με 

ασθενείς ταξινομήσεις και εξωστρεφείς προσανατολισμούς (Διαθεματικά προγράμματα τύπου 1 και 2).  

Στη συνέχεια της ανάλυσης παρουσιάζεται η κάθετη διαδρομή που ακολούθησαν όσοι 

πανεπιστημιακοί επέλεξαν για την οργάνωση του περιεχομένου τα «Γνωστικά αντικείμενα με αναφορά 
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στο έργο/επάγγελμα των μελλοντικών εκπαιδευτικών». Πρόκειται για το 53% (Ν=87) του δείγματος των 

μελών ΔΕΠ που συμμετέχουν στην έρευνα. 

 
Διάγραμμα 10.3: Διαδρομή για τα προγράμματα με επαγγελματικό προσανατολισμό 

 

 
 

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 10.3, τα μέλη ΔΕΠ που επιλέγουν ως βάση οργάνωσης των 

προγραμμάτων σπουδών των Π.Τ. τα γνωστικά αντικείμενα με επαγγελματικό προσανατολισμό στο 

χώρο της εκπαίδευσης επιδιώκουν αφενός να οικοδομούν οι φοιτητές γνώσεις σχετικές με ένα ή 

περισσότερα γνωστικά αντικείμενα/πεδία και αφετέρου να αποκτούν συγκεκριμένες επαγγελματικές 

γνώσεις συναφείς με το μελλοντικό διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο. Σε σχέση με τις 

καταλληλότερες παιδαγωγικές μεθόδους επιλέγονται, όπως και στην προηγούμενη διαδρομή (Α2), τα 

σεμινάρια αναστοχασμού για την κατανόηση εννοιών και τα σχέδια έρευνας/πρακτικές ασκήσεις 

εξατομικευμένα ή σε μικρές ομάδες με σαφείς σκοπούς και με συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης. Αυτό 

που τους ενδιαφέρει να αξιολογούν είναι οι γνώσεις που οικοδομούν οι φοιτητές στη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενώ οι μέθοδοι αξιολόγησης που θα επέλεγαν γι’ αυτό είναι οι φάκελοι 

εργασίας [portfolio] με το αρχείο των δραστηριοτήτων στις οποίες έλαβαν μέρος οι φοιτητές, και η 

ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην πραγματοποίηση των μαθημάτων με προετοιμασία και 

παρουσίαση σχετικών θεμάτων.  

Β2.2 Σεμινάρια με έμφαση στην  
ομαδική εργασία και στον αναστοχασμό 
για την κατανόηση εννοιών    

Β2.3 Σχέδια έρευνας/πρακτικές ασκήσεις εξατομικευμένα 
ή σε μικρές ομάδες με σαφείς σκοπούς και με 
συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης  
 

Γ1.2 Έλεγχος των γνώσεων που οι φοιτητές οικοδόμησαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 

Γ2.2 Portfolio με κείμενα εργασίας, 
ημερολόγια δραστηριοτήτων, εργασίες, 
εκθέσεις, αναφορές και φύλλα εργασίας 
 

Γ2.3 Ενεργή συμμετοχή των φοιτητών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία με την εκ 
των προτέρων προετοιμασία θεμάτων και 
την παρουσίασή τους στο μάθημα 
 

Β1.2 Οικοδόμηση από τους φοιτητές 
γνώσεων σχετικών με ένα ή 
περισσότερα γνωστικά 
αντικείμενα/πεδία 
 

Β1.3 Απόκτηση από τους φοιτητές 
συγκεκριμένων επαγγελματικών γνώσεων 
σχετικών με το μελλοντικό διδακτικό και 
παιδαγωγικό τους έργο 

 Α3 Γνωστικά αντικείμενα με αναφορά στο έργο/επάγγελμα των μελλοντικών εκπαιδευτικών      
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 Η παιδαγωγική και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται επίσης να έχει κεντρική σημασία για το πώς 

γίνεται αντιληπτή η διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ενώ ο προσανατολισμός της γνώσης είναι 

προς το πεδίο της εξειδικευμένης εργασίας, η έμφαση δεν δίνεται μόνο στην απόκτηση εξειδικευμένων 

επαγγελματικών γνώσεων, αλλά ενδιαφέρει σημαντικά η οικοδόμηση αυτής της γνώσης μέσα από την 

ενεργή συμμετοχή των μελλοντικών εκπαιδευτικών στη μαθησιακή διαδικασία. Η διαδρομή αυτή δείχνει 

ότι οι θεμιτές επιτελέσεις στο επάγγελμα βασίζονται στην έκθεση των μελλοντικών εκπαιδευτικών σε 

αντίστοιχα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα με αυτά που θα κληθούν να δημιουργήσουν και να υπηρετήσουν 

κατά στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία ως εκπαιδευτικοί της πράξης. Με άλλα λόγια, η εκπαίδευσή 

τους φαίνεται να τους εγχαράσσει τις «προοδευτικές» αρχές παιδαγωγικής που είναι θεμιτές στο 

σύγχρονο σχολείο της διαθεματικότητας. Το στοιχείο αυτό παραπέμπει στο «εκπαιδεύονται όπως πρέπει 

να εκπαιδεύσουν», κατά το «γυμνάζονται όπως πρέπει να γυμνάσουν» (Tsatsaroni et al, 2009). Αυτή η 

παιδαγωγική πρακτική, με αναφορά στο θεωρητικό μοντέλο της ανάλυσης, είναι αναμενόμενη στα 

προγράμματα επαγγελματικού τύπου 1 και 2 του μοντέλου ανάλυσης, όπου και παραπέμπει η κατηγορία 

του ερωτηματολογίου «Γνωστικά αντικείμενα με αναφορά στο έργο/επάγγελμα των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών».  

 Τέλος, παρουσιάζεται η κάθετη διαδρομή που ακολουθούν όσοι από τους συμμετέχοντες 

επέλεξαν τα «Γνωστικά αντικείμενα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την ανάπτυξη από τους φοιτητές 

γενικών ευέλικτων ικανοτήτων». Πρόκειται για το 56,7% του δείγματος των μελών ΔΕΠ που 

συμμετέχουν στην έρευνα. Λόγω της πολυπλοκότητας της διαδρομής αυτής επιλέχθηκε να παρουσιαστεί 

σε δυο συμπληρωματικά διαγράμματα, τα Διαγράμματα 10.4.1 και 10.4.2, τα οποία παρατίθενται 

διαδοχικά και στη συνέχεια αναλύονται συνολικά.    
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Διάγραμμα 10.4.1: Πρώτη διαδρομή για τα προγράμματα γενικών ικανοτήτων 

 

 
 

Διάγραμμα 10.4.2: Δεύτερη διαδρομή για τα προγράμματα γενικών ικανοτήτων 

 

 
 

 
Β2.3 Σχέδια έρευνας/πρακτικές ασκήσεις εξατομικευμένα ή σε 
μικρές ομάδες με σαφείς σκοπούς και με συγκεκριμένα βήματα 
υλοποίησης  
 

Γ1.2 Έλεγχος των γνώσεων που οι φοιτητές οικοδόμησαν 
κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
 

Γ2.3 Ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με την εκ των προτέρων προετοιμασία θεμάτων 
και την παρουσίασή τους στο μάθημα 
 

Β1.2 Οικοδόμηση από τους φοιτητές γνώσεων σχετικών με 
ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα/πεδία 
 

Β1.4 Ανάπτυξη από τους φοιτητές ικανοτήτων για την επίλυση 
προβλημάτων που ορίζονται στο πλαίσιο διαφόρων 
επαγγελματικών και κοινωνικών πεδίων 

 4.1 Αντικείμενα σχεδιασμένα με σκοπό την ανάπτυξη από τους φοιτητές γενικών ευέλικτων ικανοτήτων 

Γ1.4 Άτυπες μορφές αξιολόγησης για τον προσδιορισμό του 
βαθμού επίτευξης από τους φοιτητές των εκάστοτε 
εκπαιδευτικών στόχων 
 

 
Β2.2 Σεμινάρια με έμφαση στην  ομαδική εργασία και 
στον αναστοχασμό για την κατανόηση εννοιών    
 

Γ2.2 Portfolio με κείμενα εργασίας, ημερολόγια 
δραστηριοτήτων, εργασίες, εκθέσεις, αναφορές και 
φύλλα εργασίας 
 
 

 
Β2.3 Σχέδια έρευνας/πρακτικές ασκήσεις εξατομικευμένα ή σε 
μικρές ομάδες με σαφείς σκοπούς και με συγκεκριμένα βήματα 
υλοποίησης  
 

Γ1.2 Έλεγχος των γνώσεων που οι φοιτητές οικοδόμησαν κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Γ2.3 Ενεργή συμμετοχή των φοιτητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με την εκ των προτέρων προετοιμασία θεμάτων και 
την παρουσίασή τους στο μάθημα 

Β1.2 Οικοδόμηση από τους φοιτητές γνώσεων σχετικών 
με ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα/πεδία 
 

Β1.4 Ανάπτυξη από τους φοιτητές ικανοτήτων για την επίλυση 
προβλημάτων που ορίζονται στο πλαίσιο διαφόρων 
επαγγελματικών και κοινωνικών πεδίων 

 4.1 Αντικείμενα σχεδιασμένα με σκοπό την ανάπτυξη από τους φοιτητές γενικών ευέλικτων ικανοτήτων 
 

 
Β2.2 Σεμινάρια με έμφαση στην  ομαδική εργασία και 
στον αναστοχασμό για την κατανόηση εννοιών    
 

Γ2.2 Portfolio με κείμενα εργασίας, ημερολόγια 
δραστηριοτήτων, εργασίες, εκθέσεις, αναφορές και 
φύλλα εργασίας 
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Τα μέλη ΔΕΠ που επέλεξαν για την οργάνωση του περιεχομένου τα γνωστικά αντικείμενα που 

στοχεύουν την ανάπτυξη γενικών ευέλικτων ικανοτήτων, στην παιδαγωγική μεθοδολογία δηλώνουν ότι 

επιδιώκουν αφενός την οικοδόμηση από τους φοιτητές γνώσεων σχετικών με ένα ή περισσότερα 

γνωστικά αντικείμενα/πεδία (Διάγραμμα 10.3.1) και αφετέρου στην ανάπτυξη από τους φοιτητές 

ικανοτήτων για την επίλυση προβλημάτων που ορίζονται στο πλαίσιο διαφόρων επαγγελματικών και 

κοινωνικών πεδίων (Διάγραμμα 10.3.2). Στη συνέχεια βλέπουμε ότι αναφορικά με τις παιδαγωγικές 

μεθόδους όλοι ανεξαιρέτως οι πανεπιστημιακοί επιλέγουν ως κατάλληλες μεθόδους τα σεμινάρια 

αναστοχασμού και τις πρακτικές ασκήσεις. Η πορεία αυτή αποκαλύπτει, όπως και στην περίπτωση των 

γνωστικών αντικειμένων διεπιστημονικού χαρακτήρα, ένα είδος αντίφασης στον προσανατολισμό των 

νοημάτων που υιοθετούν τα μέλη ΔΕΠ, καθώς συνδυάζουν στο λόγο τους κριτήρια επιλογής γνώσεων με 

αναφορά στην επιτέλεση ευέλικτων γενικών ικανοτήτων από τους εκπαιδευόμενους με παιδαγωγικές που 

στοχεύουν στην οικοδόμηση της γνώσης, και άρα είναι θεωρητικά συμβατές με ακαδημαϊκού 

προσανατολισμού προγράμματα, και με μεθόδους που ενώ εμπλέκουν τους φοιτητές, οι μεν στοχεύουν 

στις εσωτερικές διεργασίες και στην ανάπτυξη ατομικών ικανοτήτων, οι δε στοχεύουν στην επίδειξη 

συγκεκριμένων επιτελέσεων.  

 Η συνέχεια των διαδρομών έχει ενδιαφέρον διότι φαίνεται να επιβεβαιώνει την συνύπαρξη των 

παραπάνω «αντιφατικών» ως προς τα νοήματα προσανατολισμών και στο επίπεδο της αξιολόγησης. 

Συγκεκριμένα, όσοι δηλώνουν ότι ενδιαφέρονται για την οικοδόμηση της γνώσης από τους φοιτητές 

εμμένουν σταθερά σε αυτό, δηλώνοντας ότι ενδιαφέρονται αποκλειστικά για την αξιολόγηση των 

γνώσεων που οι φοιτητές τους οικοδόμησαν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Από την 

άλλη πλευρά, όσοι ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων προκειμένου να επιλύουν 

προβλήματα σε διάφορα επαγγελματικά και κοινωνικά πεδία, στη μεθοδολογία αξιολόγησης επιλέγουν 

εκτός από την αξιολόγηση της γνώσης που έχει οικοδομηθεί, τις άτυπες μορφές αξιολόγησης, οι οποίες 

παραπέμπουν σε διαδικασίες ανατροφοδότησης της μαθησιακής διαδικασίας και όχι στον έλεγχο των 

μαθησιακών αποτελεσμάτων, με τον οποίο συνδέονται μεθοδολογικά και ιδεολογικά οι ευέλικτες γενικές 

ικανότητες.  

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται να επισημάνουμε ότι η κατηγορία των μαθησιακών αποτελεσμάτων 

ως μεθοδολογία αξιολόγησης, παρόλο που στην περιγραφική στατιστική ανάλυση συγκεντρώνει ένα 

σημαντικό ποσοστό (23,93%), στις αναλύσεις των διαδρομών δεν εμφανίζεται πουθενά ως αντίστοιχη 

σημαντική διακλάδωση149, η οποία να περιγράφει τη σχέση με κάποια/ες από τις κατηγορίες οργάνωσης 

του περιεχομένου. Το στοιχείο αυτό αποκαλύπτει την ύπαρξη μεγάλης διασποράς του ποσοστού που 
                                                
149 Σημειώνουμε ότι δεν εμφανίζεται ούτε στη διαδρομή που ξεκινάει από τα μονοεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα (Α1) 
ούτε σε αυτή που ξεκινά από τα γνωστικά αντικείμενα που στοχεύουν στην ανάπτυξη ειδικών ικανοτήτων. (4.2). Οι διαδρομές 
αυτές αν και έχουν αναλυθεί, δεν εμφανίζονται στην παρούσα ενότητα, λόγω το μειωμένου ενδιαφέροντος που παρουσιάζουν 
ερμηνευτικά.  
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λαμβάνει η συγκεκριμένη κατηγορία οργάνωσης του περιεχομένου, στις κατηγορίες της παιδαγωγικής 

και της αξιολόγησης. Η διασπορά αυτή αποτελεί σημαντική ένδειξη ότι ενώ τα μαθησιακά αποτελέσματα 

μεμονωμένα ως κατηγορία εμφανίζονται αποδεκτά, δεν έχουν κατοχυρωθεί στις συνειδήσεις των 

ερωτώμενων ως μέρος ενός συγκεκριμένου τύπου προγράμματος σπουδών, και ειδικότερα αυτού που θα 

προάγει γενικές ικανότητες, όπως θα αναμενόταν από το θεωρητικό πλαίσιο. Αντίστοιχα, μη 

κατοχυρωμένες με τις σημασίες και τους ρόλους που τούς αποδίδουν οι εκπαιδευτικές πολιτικές 

εμφανίζονται στο λόγο των πανεπιστημιακών και οι γενικές ικανότητες. Όπως δείχνουν τα μέχρι τώρα 

δεδομένα, οι παιδαγωγικές αρχές/παραδοχές των προγραμμάτων ανάπτυξης γενικών ικανοτήτων 

συγχέονται με κάποιες από τις παιδαγωγικές συνθήκες που δημιουργεί η διεπιστημονικότητα, καθώς και 

με άτυπες μορφές αξιολόγησης.       

Το σημείο αυτό φαίνεται να είναι καίριο για την κατανόηση των συνθηκών ανάπτυξη και 

υλοποίησης των προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης των Π.Τ, ωστόσο με τα υπάρχοντα δεδομένα δεν 

μπορεί να ερμηνευτεί πλήρως. Η δυνατότητα που είχαν τα μέλη ΔΕΠ κατά τη συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου για πολλαπλές επιλογές ενδέχεται να αιτιολογεί εν μέρει τις παραπάνω διαδρομές με 

όποιες ομοιότητες και αντιφάσεις εμφανίζουν150. Έτσι, τίθεται το ειδικότερο ερώτημα και η ανάγκη 

ελέγχου του αν και σε ποιο βαθμό οι δυο αυτές κατηγορίες οργάνωσης του περιεχομένου, δηλαδή τα 

διεπιστημονικά γνωστικά αντικείμενα και τα αντικείμενα γενικών ικανοτήτων, επιλέγονται από τα ίδια 

μέλη ΔΕΠ, καθώς και τι συμβαίνει με τις επιλογές που κάνουν στην παιδαγωγική και την αξιολόγηση.  

Η απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα δίνεται μέσα από την εστιασμένη ανάλυση δύο επιπλέον 

διαδρομών, οι οποίες εκκινούν από τα κρίσιμα σημεία για την περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης 

διεπιστημονικότητας και γενικών ικανοτήτων στον λόγο των μελών ΔΕΠ.  Η πρώτη από αυτές τις 

διαδρομές αφορά στην οριζόντια πορεία που ακολουθούν οι συμμετέχοντες στην έρευνα με τις επιλογές 

που κάνουν στο ζήτημα της οργάνωσης του περιεχομένου151. Η διαδρομή αυτή εκκινεί από την 

κατηγορία Α2 «Γνωστικά αντικείμενα με διεπιστημονικό χαρακτήρα». Το κριτήριο αυτής της επιλογής, 

όπως και παραπάνω, ήταν το γεγονός ότι η εν λόγω κατηγορία συγκέντρωσε το υψηλότερο ποσοστό 

επιλογής επί του συνολικού δείγματος της έρευνας (72,6%). Στο Διάγραμμα 10.5 παρουσιάζεται η 

οριζόντια διαδρομή, την οποία ακολούθησαν τα μέλη ΔΕΠ με τις επιλογές τους ανάμεσα στις πέντε 

κατηγορίες οργάνωσης του περιεχομένου που περιείχε το ερωτηματολόγιο.       

                                                
150 Να επισημάνουμε ότι σε αυτό το επίπεδο της ανάλυσης το ενδιαφέρον εκτός από τις διαδρομές Α4.1 και Α4.2, στρέφεται 
και προς την διαδρομή του Α2 των διεπιστημονικών γνωστικών αντικειμένων, η οποία παρουσιάζει απόλυτη ομοιότητα με την 
Α 4.1. Η αντιφατικότητα στις αρχές οργάνωσης προγραμμάτων διεπιστημονικότητας και γενικών ικανοτήτων εμφανίζεται σε 
κάθε σημείο του ερωτηματολογίου, όπου θα μπορούσε να αποτυπωθεί.    
151 Χάριν της αξιοπιστίας της ανάλυσης ελέγχθηκε και η αντίστοιχη οριζόντια διαδρομή που ξεκινά από  την Κατηγορία Α4.1. 
Από την ανάλυση αυτή προέκυψε μια διαδρομή (Α4.1Α2Α3Α4.2Α1), η οποία επιβεβαιώνει όσα περιγράφονται στο 
Διάγραμμα 10.4.2, χωρίς να εισάγει κάποιο νέο στοιχείο.      
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Διάγραμμα 10.5: Μια οριζόντια διαδρομή για την οργάνωση του περιεχομένου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως προκύπτει, τα μέλη ΔΕΠ που επιλέγουν τα διεπιστημονικά αντικείμενα ως την πλέον 

κατάλληλη οργανωτική μονάδα του περιεχομένου, στη συνέχεια στρέφονται στα προγράμματα 

προώθησης γενικών ικανοτήτων και ακολούθως στα προγράμματα με παραδοσιακό επαγγελματικό 

προσανατολισμό. Τα προγράμματα προώθησης ειδικών ικανοτήτων και τα μονοεπιστημονικά 

αντικείμενα, δηλαδή οι τύποι οργάνωσης της γνώσης που θα λέγαμε ότι παραπέμπουν με διαφορετικούς 

τρόπους σε εξειδικευμένα περιεχόμενα γνώσης, έπονται λαμβάνοντας μικρά ποσοστά της προτίμησης 

των μελών ΔΕΠ. Η διαδρομή αυτή επιβεβαιώνει και αναδεικνύει με μεγαλύτερη σαφήνεια το γεγονός ότι 

τα μέλη ΔΕΠ αποδέχονται ως θεμιτούς δυο τύπους προγραμμάτων, οι οποίοι με βάση τη θεωρία είναι 

αντιφατικοί τόσο ως προς τις αρχές της συγκρότησής τους, όσο και ως προς την ιδεολογία που τους 

διέπει.  

Στη συνέχεια εξετάζεται αναλυτικότερα η αντίφαση αυτή, όπως εκδηλώνεται εντός της κάθετης 

διαδρομής που ξεκινά από τα γνωστικά αντικείμενα προώθησης γενικών ικανοτήτων.  Όπως είδαμε η 

διαδρομή αυτή είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη και χαρακτηρίζεται καταρχάς από τη βασική διακλάδωση 

μεταξύ παιδαγωγικών οικοδόμησης της γνώσης και παιδαγωγικών για την ανάπτυξη από τους φοιτητές 

ικανοτήτων επίλυσης προβλημάτων που ορίζονται στο πλαίσιο διαφόρων επαγγελματικών και 

κοινωνικών πεδίων. Για την τελική ερμηνεία των δεδομένων είναι σημαντικό να ελεγχθεί ποια από όλες 

της διακλαδώσεις της συγκεκριμένης διαδρομής είναι κυρίαρχη. Στο Διάγραμμα 10.6 παρουσιάζεται το 

αποτέλεσμα του συγκεκριμένου ελέγχου.  

 

 

 

 
Α2  Γνωστικά αντικείμενα με 
διεπιστημονικό χαρακτήρα 

Α4.1 Αντικείμενα 
σχεδιασμένα με σκοπό την 
ανάπτυξη από τους φοιτητές 
γενικών ευέλικτων 
ικανοτήτων 

Α3 Γνωστικά αντικείμενα με 
αναφορά στο έργο/επάγγελμα 
των μελλοντικών εκπαιδευτικών     

    
Α1 Γνωστικά αντικείμενα αντλούμενα 
αποκλειστικά από διακριτά 
ακαδημαϊκά/επιστημονικά πεδία  

 
Α4.2 Αντικείμενα σχεδιασμένα με σκοπό 
την ανάπτυξη από τους φοιτητές γενικών 
ευέλικτων ικανοτήτων 
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Διάγραμμα 10.6: Η κυρίαρχη διαδρομή για τα προγράμματα προώθησης ευέλικτων   
     γενικών ικανοτήτων   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όπως προκύπτει, η κυρίαρχη διακλάδωση της διαδρομής των γνωστικών αντικειμένων για την 

προώθηση ευέλικτων ικανοτήτων καταλήγει να περιγράφει συνθήκες παιδαγωγικής και αξιολόγησης, οι 

οποίες παραπέμπουν στο εσωστρεφές πεδίο  της διεπιστημονικότητας και όχι στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες και επιτεύξεις που προσδιορίζει το πεδίο της αγοράς. Ο συνδυασμός γενικών ικανοτήτων και 

διεπιστημονικότητας με τον τρόπο που γίνεται από τα μέλη ΔΕΠ φαίνεται παράδοξος, ωστόσο 

ερμηνευτικά έχει ενδιαφέρον καθώς αποτελεί σοβαρότατη ένδειξη για τον αντιφατικό, αν όχι «στρεβλό» 

τρόπο με τον οποίο αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται το πεδίο της αναμόρφωσης των προγραμμάτων 

σπουδών στην Ελλάδα και όχι μόνο.  

Ο λόγος των μελών ΔΕΠ, όπως τον παρακολουθήσαμε σε όλη την ανάπτυξη των δεδομένων, 

φαίνεται να αποδίδει με μεγάλη ακρίβεια και συνέπεια το γεγονός ότι σήμερα βρισκόμαστε σε μια 

μεταβατική εποχή έντονης διαπάλης αναφορικά με τα θεμιτά κριτήρια της επιλογής και της μετάδοσης 

της γνώσης, τα οποία κυρίως χαρακτηρίζονται από πολύ διαφορετικούς και συχνά αντιθετικούς 

προσανατολισμούς στα νοήματα. Επίσης, ο λόγος αυτός φαίνεται να αναπαράγει την ανάμειξη των 

κριτηρίων επιλογής και μετάδοσης της γνώσης που για πολιτικούς και οικονομικούς κυρίως σκοπούς 

πραγματοποιείται στο πλαίσιο ανάπτυξης των υπερεθνικών, εθνικών και ιδρυματικών εκπαιδευτικών 

πολιτικών. Στο σύνθετο αυτό περιβάλλον η έννοια της διεπιστημονικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο. 

Αντιπροσωπεύει τη χαλάρωση των συνόρων και την άρση των στεγανών που θα οδηγήσει τη επιστήμη 

σε νέα πεδία γνώσης, αντιπροσωπεύει όμως και ένα επικίνδυνο «δούρειο ίππο» μέσα από τον οποίο 

Α4.1 Αντικείμενα σχεδιασμένα με 
σκοπό την ανάπτυξη από τους 
φοιτητές γενικών ευέλικτων 
ικανοτήτων 
 

Β1.2 Οικοδόμηση από τους φοιτητές 
γνώσεων σχετικών με ένα ή 
περισσότερα γνωστικά 
αντικείμενα/πεδία 
 

Β2.2 Σεμινάρια με έμφαση στην  
ομαδική εργασία και στον 
αναστοχασμό για την κατανόηση 
εννοιών    
 

Γ1.2 Έλεγχος των γνώσεων που οι 
φοιτητές οικοδόμησαν κατά τη 
διάρκεια της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 
 

Γ2.3 Ενεργή συμμετοχή των φοιτητών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία με την εκ 
των προτέρων προετοιμασία θεμάτων 
και την παρουσίασή τους στο μάθημα 
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προωθούνται σταδιακά οι οργανωτικές αρχές του γενικισμού στα προγράμματα σπουδών (Bernstein, 

2000). Ο λόγος των συμμετεχόντων στην έρευνα εκτιμάμε ότι δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να 

αναδεικνύει και να περιγράφει την αντιφατικότητα με την οποία χρησιμοποιείται σήμερα η έννοια.  

 

10.6.  Καταληκτικές επισημάνσεις  
 

Τα παγκόσμια, περιφερειακά και εθνικά πλαίσια εκπαιδευτικής πολιτικής και οι αλληλεπιδράσεις 

τους δεν μπορούν να αγνοηθούν στην προσπάθεια να κατανοήσουμε τους βασικούς μετασχηματισμούς 

στην παραγωγή, τη μετάδοση και την πρόσκτηση της γνώσης (Rizvi & Lingard, 2010). Υπάρχει μια 

αυξανόμενη ροή πληροφοριών και ένα πλήθος ανταγωνιστικών ή συμπληρωματικών κινήτρων ανάμεσα 

στους εμπλεκόμενους και με υβριδικά χαρακτηριστικά φορείς δράσης. Αυτά συγκροτούν ένα πλέγμα 

εξουσίας «πάνω, μεταξύ και εντός των εθνικών-κρατικών συνόρων» (Cerny, 1997: 253, όπως 

παρατίθεται στο Ball, 2009: 91), μέσω του οποίου συγκεκριμένες εκδοχές του λόγου για την εκπαίδευση, 

τους θεσμούς της και τις πρακτικές της «διανέμονται, ενσωματώνονται και παγιώνονται» (Ball, 2009: 

91). Στην παρούσα μελέτη το Tuning Project εκλαμβάνεται ως τεχνολογία, η οποία προωθώντας τη 

γλώσσα των ικανοτήτων δημιουργεί καθεστώτα αλήθειας σε σχέση με το τι συνιστά «καλή πρακτική» 

για την οργάνωση της εκπαιδευτικής γνώσης. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μέρος της σκέψης των φορέων 

δράσης σε όλα τα επίπεδα όπου η εκπαιδευτική πολιτική σήμερα διαμορφώνεται και υλοποιείται. 

Τα ερευνητικά δεδομένα μάς υποδεικνύουν ότι οι ικανότητες που παραπέμπουν σε εξειδικευμένα 

περιεχόμενα γνώσης  (επαγγελματικές ικανότητες τύπου 1) παραμένουν δημοφιλείς μεταξύ των ελλήνων 

πανεπιστημιακών, ενώ την ίδια στιγμή ευέλικτες ικανότητες νέου τύπου διακρίνονται ως κάτι σημαντικό 

για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι ικανότητες που κυρίως επιλέγονται ανάμεσα στις 29 ειδικές 

ικανότητες, αντιπροσωπεύουν ικανότητες και των δυο επαγγελματικών τύπων, οι οποίες όμως 

περιγράφουν με επικεντρωμένο τρόπο τον ρόλο των εκπαιδευτικών στον έλεγχο της εκπαιδευτικής 

πορείας των μαθητών τους και στις ικανότητες διευκόλυνσης και βελτίωσης της μαθησιακής διαδικασίας 

στα όρια της τάξης. Αυτό φαίνεται να προωθεί μια περιορισμένη θεώρηση των ρόλων, των 

δραστηριοτήτων και των ευθυνών των εκπαιδευτικών, χωρίς να συνδέεται ωστόσο με μεγαλύτερη 

εξειδίκευση των περιεχομένων. Αναφορικά με τα πρότυπα γνώσης και τις τάσεις αλλαγής, καταγράφεται 

εξασθένιση των συνόρων/ των ταξινομητικών σχέσεων ανάμεσα στα περιεχόμενα γνώσης στο όνομα της 

διεπιστημονικότητας, σε συνδυασμό με «προοδευτικές» εκδοχές της παιδαγωγικής, οι οποίες 

προϋποθέτουν την εμπλοκή των εκπαιδευομένων και τη νομιμοποίηση τόσο της εσωστρεφούς όσο και 

της εξωστρεφούς προβολής για την συγκρότηση των νοημάτων και για τη εκτίμηση της αξίας διαφόρων 

τύπων γνώσης. Τα αντιθετικά κριτήρια που αποκαλύπτονται στο λόγο που συναρθρώνεται για την 

αλλαγή των προγραμμάτων από τους πανεπιστημιακούς υποδηλώνει ότι η εκπαίδευση των 
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εκπαιδευτικών στην Ελλάδα είναι ένα τομέας σε φάση μετάβασης, που φαινομενικά κινείται προς αυτό 

που αναφέρεται ως νέος επαγγελματισμός για τους εκπαιδευτικούς (Ball, 2005, Young, 2008b, 

Cunningham, 2008, Gewirtz et al., 2009).  

Όπως υποστηρίχθηκε και στη δημοσιευμένη εργασία μας (Sarakinioti et al., 2011), η ανάλυση του 

Beck (2009) για το νέο επαγγελματισμό στην Αγγλία, έχει αναδείξει τρία σημεία τα οποία παρουσιάζουν 

κάποια συνάφεια με τα ερευνητικά ευρήματα της παρούσας μελέτης. Πρώτον, η έμφαση στην 

επιτελεστικότητα, όπως διακηρύσσεται από τα σχετικά πολιτικά κείμενα και από τους λόγους που αυτά 

οριοθετούν, λειτουργεί συσσωρευτικά προτείνοντας ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτή/ εκπαιδευτικού 

προσδιορίζεται από την ύπαρξη ενός περιορισμένου σώματος προαποφασισμένων από το κράτος (ή θα 

προσθέταμε από άλλους εξωτερικούς του ακαδημαϊκού πεδίου φορείς) γνώσεων και ικανοτήτων. 

Δεύτερον, οι παιδαγωγικοί τύποι που προτείνει ο νέος επαγγελματισμός για την (ανα-)συγκρότηση των 

δασκάλων έχουν την «ιδιότητα να περιθωριοποιούν ή ακόμα και να αποσιωπούν ανταγωνιστικές ιδέες 

ακριβώς με το να μην μπαίνουν σε δημόσια συζήτηση μαζί τους, αλλά οδηγώντας στο να τεκμηριώνεται 

σιωπηρά η μη συνάφειά τους» (Beck, 2009: 12, η έμφαση στο πρωτότυπο). Τρίτον, ο τύπος της 

παιδαγωγικής σε αυτή την περίπτωση ιδιοποιείται και ενσωματώνει με ευέλικτο τρόπο ένα λόγο που «δεν 

έχει άλλες δικές του εσωτερικές αρχές εκτός από τη διαχειριστικότητα και την επετελεστικότητα, […] είναι 

ένα τέλειο όχημα τόσο για τον προσδιορισμό όσο και για τη συνεχή επικαιροποίηση της ‘αναγκαίας’ 

γνωστικής βάσης για το επάγγελμα σε όλα τα επίπεδά του» (Beck, 2009: 10, η έμφαση στο πρωτότυπο).   

Τα ερευνητικά ευρήματα που προέκυψαν από το ερωτηματολόγιο βοηθούν στο να 

αναγνωρίσουμε και να περιγράψουμε έναν αναδυόμενο τύπο παιδαγωγικού λόγου στο πεδίο των 

ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση και των προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα σήμερα. Τα βασικά του χαρακτηριστικά είναι η επίκληση της 

διεπιστημονικότητας και των προοδευτικών παιδαγωγικών, με επικέντρωση στην επίλυση προβλημάτων 

και την προώθηση επαγγελματικών πρακτικών επιτελεστικότητας [performativity]. Τα οργανωτικά 

χαρακτηριστικά του προτύπου αυτού οργάνωσης της γνώσης είναι οι ασθενείς ταξινομήσεις, οι ισχυρές 

περιχαράξεις και οι εξωστρεφείς νοηματικοί προσανατολισμοί. Πρόκειται, σύμφωνα με το θεωρητικό 

πλαίσιο αναφορικά με τις εκπαιδευτικές πρακτικές, για μια εκδοχή του επίσημου παιδαγωγικού λόγου 

που τείνει να είναι κενός «εσωτερικών» νοημάτων, δηλαδή νοημάτων του «κάθετου» λόγου (Bernstein, 

2000, βλ. Κεφάλαιο 2). «Παρόλο που στην Ελλάδα ο παιδαγωγικός λόγος των ικανοτήτων δεν είναι 

ακόμα ένα ισχυρό στοιχείο στον επίσημο λόγο για την ανώτατη εκπαίδευση και εμφανίζεται ως 

περιθωριακή θέση στα σύγχρονα ελληνικά πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών (CHEPS, 2007a), η 

στροφή προς προγράμματα που οργανώνονται με τις αρχές που μόλις περιγράφτηκαν δημιουργούν τις 

συμβολικές και τις οργανωτικές συνθήκες για την επίσημη είσοδο της γλώσσας των ικανοτήτων στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και της ανώτατης εκπαίδευσης γενικότερα» (Sarakinioti, et al., 2011: 83).  
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11.  Η ανάλυση των Προγραμμάτων Αρχικής Εκπαίδευσης των Παιδαγωγικών Τμημάτων 
 
 
 Το κεφάλαιο αυτό αναπτύσσεται με σκοπό τη μελέτη της φυσιογνωμίας των προπτυχιακών 

προγραμμάτων σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων και την ανάδειξη του είδους των αλλαγών που 

έχουν υιοθετηθεί στη σημερινή εκδοχή τους, μέσα από τη διαχρονική ανάλυση των αρχών επιλογής, 

οργάνωσης, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης σε αυτά. Τα δεδομένα της ανάλυσης απαντούν στα 

παρακάτω ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα: α) Πώς διαμορφώνεται η σύγχρονη εκπαιδευτική 

φυσιογνωμία των Π.Τ.; β) Σε τι διαφέρει η σημερινή οργάνωση των προγραμμάτων σε σχέση με το 

παρελθόν; γ) Ποιες είναι οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων, και δ) ποιες είναι οι 

κυρίαρχες αρχές οργάνωσης των προγραμμάτων των Π.Τ. σήμερα; ε) Σε τι είδους επιστημονικές και 

επαγγελματικές ταυτότητες για τους εκπαιδευτικούς παραπέμπουν τα προγράμματα;  

 Όπως έχει αναφερθεί στην ενότητα της μεθοδολογίας οι πηγές δεδομένων σε αυτό το επίπεδο της 

έρευνας είναι οι εξής: α) οι έντυπες πηγές πληροφόρησης των τμημάτων σχετικά με την οργανωτική 

δομή και τα προγράμματά τους (Οδηγοί Σπουδών, διευκρινιστικές οδηγίες). Σημειώσουμε ότι επικουρικά 

αξιοποιήθηκαν και οι ιστοσελίδες των τμημάτων για την άντληση και την διασταύρωση κάποιων 

αναγκαίων πληροφοριών· και β) οι προτάσεις των τμημάτων που επέλεξαν να συμμετέχουν στο 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ’ ΚΠΣ, όπου περιγράφεται το πλαίσιο της αναμόρφωσης που προώθησαν στα 

προγράμματά τους επωφελούμενα της σχετικής χρηματοδότησης. Όπως ήδη έχει αναφερθεί λεπτομερώς 

στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, μέσα από αυτές τις πηγές θεωρούμε ότι τα τμήματα, καθιστούν δημόσιο 

σε προγραμματική βάση το γνωστικό και παιδαγωγικό πλαίσιο, που τα αρμόδια συλλογικά όργανά τους 

(Επιτροπή προγράμματος, Γ.Σ.) εγκρίνουν ετησίως ως το καταλληλότερο για την εκπαίδευση των 

φοιτητών τους και μελλοντικών εκπαιδευτικών.  

 Το παρόν κεφάλαιο ουσιαστικά αποτελείται από μια ενότητα, στην οποία χαρτογραφείται το 

πεδίο των προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μέσα από την πρωτογενή ανάλυση 

και την πυκνή περιγραφή του παιδαγωγικού προφίλ των δεκαοχτώ υπό μελέτη προγραμμάτων σπουδών. 

Οι περιγραφές διαρθώνονται σε εννέα υπο-ενότητες, οι οποίες οργανώνουν τα ερευνητικά ευρήματα για 

κάθε πανεπιστήμιο που διαθέτει Παιδαγωγικά Τμήματα. Για την ανάπτυξη κάθε υπο-ενότητας 

ακολουθείται η ίδια δομή. Η ανάλυση ξεκινάει από το τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης και στη συνεχίζει 

με τα τμήματα της προσχολικής εκπαίδευσης, ενώ σε κάθε περίπτωση η πυκνή περιγραφή βασίζεται στη 

φόρμα αποτύπωσης των προγραμμάτων, η οποία προηγείται. Κάθε περιγραφή στο σύνολό της 

αποτυπώνει το πλέγμα/διάγραμμα των σχέσεων εξουσίας και ελέγχου που στο πέρασμα των χρόνων 

διαμορφώνουν τη λειτουργία των τμημάτων, και οι οποίες εν προκειμένω για το ζήτημα των 
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προγραμμάτων σπουδών που μελετάμε «εκδηλώνονται» ως αρχές αναπλαισίωσης της γνώσης, 

αποτελώντας ταυτόχρονα το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αλλαγή.        

   

11.1. Το Πρόγραμμα Σπουδών ως μονάδα ανάλυσης των αλλαγών στις παιδαγωγικές 
πρακτικές  

Στο επίπεδο της πρωτογενούς ανάλυσης τα προγράμματα αντιμετωπίζονται ως ολότητες, έτσι η 

παρουσίασή τους γίνεται με τρόπο που να επιτρέπει την απόδοση των παιδαγωγικών αρχών που 

συγκροτούν τη φυσιογνωμία καθενός από αυτά με αναφορά στο σύνολο των πηγών για κάθε περίπτωση. 

Πρόκειται για μια συνολική αποτύπωση των βασικών διαστάσεων κάθε προγράμματος μέσα από την 

ανάλυση οδηγών σπουδών από δυο περιόδους της ανάπτυξής τους, καθώς και την παρουσίαση των 

βασικών δράσεων αναμόρφωσης στις περιπτώσεις συμμετοχής στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ. Όπως ήδη έχει 

αναφερθεί, για την οικονομία και τη σαφήνεια της αποτύπωσης αναπτύχθηκε και χρησιμοποιείται μια 

φόρμα καταγραφής των βασικών στοιχείων της οργανωτικής δομής κάθε προγράμματος ως βάση για την 

αποτύπωση και την ανάλυσή τους.  

Στον πίνακα, εκτός από τις πληροφορίες για βασικές διαστάσεις της οργανωτικής δομής των 

προγραμμάτων, όπως οι τομείς, το είδος των προσφερόμενων μαθημάτων, οι πρακτικές ασκήσεις, 

δίνονται και τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την κειμενική ανάλυση των περιγραφών των 

προσφερόμενων μαθημάτων και την κατάταξή τους στους τύπους προγραμμάτων του θεωρητικού 

μοντέλου της μελέτης. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της συνολικής κατανόησης 

της φυσιογνωμίας των προγραμμάτων γι’ αυτό και συμπεριλήφθησαν στη φόρμα αποτύπωση ως μία από 

τις κατηγορίες ανάλυσης. Για την οικονομία της παρουσίασης εμφανίζονται επιλεκτικά τα δεδομένα για 

τους τύπους που συγκεντρώνουν την πλειονότητα των μαθημάτων, και οι οποίοι τελικά δείχνουν τις 

βασικές τάσεις και επιλογές στη συγκρότηση του παιδαγωγικού λόγου των τμημάτων στο επίπεδο των 

μαθημάτων.152  

 

11.1.1.  Εθνικό Και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών  
 

Η ανάλυση ξεκινάει με τα προγράμματα του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του 

Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου της Αθήνας.  

 

                                                
152 Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, από τους οχτώ τύπους του μοντέλου, οι πιο δημοφιλείς για την ανάπτυξη των μαθημάτων 
είναι: ο μονοεπιστημονικός ακαδημαϊκός (Τ+Π+/ΕΣΠ), ο επαγγελματικός 1 (Τ+Π+/ΕΣΠ), ο διεπιστημονικός (Τ-,Π+/ΕΣΠ), 
και ο διαθεματικός ή επαγγελματικός νέου τύπου (Τ-Π+/ΕΞΠ). Τα αστοιχεία της ανάλυσης των μαθημάτων για όλους τους 
τύπους των προγραμμάτων παρατίθενται κατά τίτλο στο Παράρτημα Ε.1 και αριθμητικά στο Παράρτημα Ε.2.          
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Πίνακας 11.1.1.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ Αθηνών 
 

 ΠΤΔΕ Αθηνών Ο.Σ. 2008-2009 Ο.Σ. 1995-1996 Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ  

Τομείς 

Επιστημών της αγωγής   Επιστημών της αγωγής   Σκοπός: Η αναμόρφωση του περιεχομένου και 
βελτίωση των τρόπων παροχής σπουδών (μέθοδοι, 
εργαστήρια, φροντιστήρια, τρόποι εξέτασης) 20 
μαθημάτων του προγράμματος  
Πλαίσιο δράσεων αναμόρφωσης: 
1. Ανάδυση γνωστικών αντικειμένων και χρήση 
πολλαπλών πηγών πληροφόρησης  
2. Δημιουργία διακλαδικών, διεπιστημονικών και 
σπονδυλωτών σχέσεων εντός του προγράμματος 
3. Ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού 
υλικού, πολυαισθητηριακής αναπαράστασης και με 
διαδραστική μορφή.  
4. Δικτυακός τόπος στα πρότυπα του E-class.  
5. Οργάνωση έρευνας πεδίου 
6. Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής 
και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
7. Εισαγωγή εξειδικευμένων μαθημάτων 
πληροφορικής. 
Το κάθε Πακέτο Εργασίας  αναπτύσσεται με άξονες 
τους κύκλους μαθημάτων: 
ΠΕ1: Συγκριτικής και διεθνούς εκπαίδευσης 
ΠΕ2: Διδακτικής  μεθοδολογίας και πράξης 
ΠΕ3: Μαθηματικών και Πληροφορικής  
ΠΕ4: Ιστορίας Λαογραφίας και Λογοτεχνίας  
ΠΕ5: Φυσικών επιστημών τεχνολογίας, περιβάλλοντος  
ΠΕ6: Διδακτικού υλικού για τη συνεκπαίδευση των 
μαθητών με και χωρίς ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 
Περιεχόμενο των Πακέτων Εργασίας:  
α) Ένταξη στο περιεχόμενο των μαθημάτων 
συγκεκριμένων ‘μελετών περίπτωσης’ εκπαιδευτικών 
συστημάτων και εκπαιδευτικών πολιτικών κρατών και 
διεθνών εκπαιδευτικών οργανισμών    (ΠΕ1) 
β) Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση  
μοντέλων διδασκαλίας στην πρακτική άσκηση (ΠΕ2) 
γ) Ανάλυση λαθών των μαθητών για την κατανόηση 
αριθμητικών πράξεων και δημιουργία εργαλείων για 
χρήση στην πρακτική άσκηση (ΠΕ3)  
δ) Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
της πρωτοβάθμιας  (ΠΕ3) 
ε) Εφαρμογές ανάπτυξης φιλοαναγνωσίας  στο 
δημοτικό σχολείο. (ΠΕ4) 
Στ) Σχέδια εργασίας για την περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. (ΠΕ5) 
ζ) Πρόγραμμα διδακτικής παρέμβασης για την  
αντιμετώπιση δυσκολιών πρώτης αρίθμησης και 
πρώτης ανάγνωσης. (ΠΕ6)         
η) Αποτύπωση όλων των μαθημάτων στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα.  

Ειδικής παιδαγωγικής και ψυχολογίας Ειδικής παιδαγωγικής και ψυχολογίας 
Ανθρωπιστικών Σπουδών Ανθρωπιστικών Σπουδών 
Μαθηματικών και πληροφορικής Μαθηματικών και πληροφορικής 
Φυσικών επιστημών τεχνολογίας και 
περιβάλλοντος 

Φυσικών επιστημών τεχνολογίας και 
περιβάλλοντος 

 
Κύκλοι 

μαθημάτων 
153

 
 

1. Συγκριτική και διεθνής εκπαίδευση  (2) - 
2. Διδακτική  μεθοδολογία και πράξη  (1 μαθ.) - 
3. Μαθηματικά  (5)  - 
4. Πληροφορική (3 μαθ.)  
5. Φυσικών επιστημών, τεχνολογίας  και 
περιβάλλοντος (4 μαθ.) - 

6. Ιστορία, λαογραφία και λογοτεχνία (3 μαθ.) - 
7. Παραγωγή, χρήση διδακτικού υλικού για τη 
συνεκπαίδευση των μαθητών με και χωρίς 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (2 μαθ.)  

- 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά  (30)  Αριθμός 
Μαθημ.  
(Σύνολο) 

195 
Υποχρεωτικά (30) Αριθμός 

Μαθημ. 
(Σύνολο)  

123 Κυμαινόμενα (7/27)  Κυμ/να (7/27) 
Επιλογής  (12/138)  Επιλογής (12/66) 

Ξένες Γλ.. Δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό Δεν αναφέρεται τίποτα σχετικό 
Πτυχιακή 
εργασία 

Αναφέρεται ότι η Γ.Σ. του τμήματος 
αποφασίζει για την εκπόνηση ή όχι 
διπλωματικής εργασίας. Σελ. 29 

Αναφέρεται ότι η Γ.Σ. του τμήματος 
αποφασίζει για την εκπόνηση ή όχι 
διπλωματικής εργασίας. Σελ. 32 

Πρακτική 
Άσκηση 

Υποχρεωτική δραστηριότητα  4ων φάσεων.154 
Ε και ΣΤ εξάμηνο: Παρουσία για μια μέρα κάθε 
εβδομάδα σε καθορισμένα σχολεία με σκοπό την  
παρακολούθηση την εφαρμογή διδασκαλιών.  
Σύνδεση με τα μαθήματα της ‘Διδακτικής 
μεθοδολογίας Ι και ΙΙ’. Εκπόνηση ερευνητικών 
μελετών με θέματα της διδακτικής πράξης  
Ζ και Η εξάμηνο:  Συνδέεται με τα μαθήματα των 
ειδικών γνωστικών αντικειμένων. 
Η εξάμηνο: Αυτοδύναμη εβδομαδιαία διδασκαλία 
των φοιτητών στο τέλος του εξαμήνου στα δημοτικά 
σχολεία (4 δ.μ..).  

Υποχρεωτική δραστηριότητα. Απαιτεί  από 
τους φοιτητές την παρακολούθηση του 
προγράμματος των πρακτικών ασκήσεων 
(υποδειγματικές διδασκαλίες κ.α.) σε 
Δημοτικά σχολεία και μια εβδομάδα 
αυτοδύναμη διδασκαλία σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
δημοτικό σχολείο. Το πρόγραμμα ορίζεται από 
τη Γ.Σ.. και το αρμόδιο για τη διδασκαλία 
μέλος ΔΕΠ. Από την εβδομαδιαία διδασκαλία 
οι φοιτητές παίρνουν 4 δ.μ.. (Σχόλιο λιγότερο 
λεπτομερής η περιγραφή της Π.Α.) 

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

Παραδόσεις Παραδόσεις 
Φροντιστήρια  Φροντιστήρια 
Πρακτικές ασκήσεις  Πρακτικές ασκήσεις 
Άλλες νόμιμες παιδευτικές δραστηριότητες που θα 
εγκρίνει η Γ.Σ. 

Άλλες νόμιμες παιδευτικές δραστηριότητες 
που θα εγκρίνει η Γ.Σ. 

Πτυχίο 49 μαθήματα/ 188 δ.μ. 49 μαθήματα/  188 δ.μ. 

Τύ
πο

ς 
 Τ+Π+/ΕΣΠ 38 40 

Τ+Π+/ΕΞΠ 39 30 
Τ-Π+/ΕΣΠ 43 22 
Τ-Π+/ΕΞΠ 61 18 

 

Τα δεδομένα της ανάλυσης των σχετικών εγγράφων δεν δείχνουν ριζικές αλλαγές στo οργανωτικό 

πλαίσιο του προγράμματος στις δυο περιόδους της μελέτης του. Οι 5 τομείς αποτελούν διαχρονικά τη 

δομή ανάπτυξης και παρουσίασης των προσφερόμενων μαθημάτων, τα οποία διακρίνονται σε 

υποχρεωτικά, κυμαινόμενα155 και επιλογής. Επίσης, ομοιότητες διακρίνονται στις προϋποθέσεις για την 

απονομή πτυχίου (49 μαθήματα/188 δ.μ), στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται, στη στάση 

                                                
153 Οι κύκλοι μαθημάτων εμφανίζονται μόνο στο τεχνικό δελτίο για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών του 
τμήματος προς το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, όχι στον Οδηγό Σπουδών του τμήματος.   
154 Σε κάθε φάση, την ευθύνη έχουν βασικά: α) ‘έμπειροι’ αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, β) οι καθηγητές των ειδικών 
γνωστικών αντικειμένων και η συντονιστική επιτροπή πρακτικών ασκήσεων. 
155 Ως κυμαινόμενα χαρακτηρίζονται τα μαθήματα κάθε τομέα, από τα οποία οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν και να 
εξεταστούν επιτυχώς σε ένα συγκεκριμένο αριθμό, π.χ. στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών προσφέρονται 7 
κυμαινόμενα από τα οποία πρέπει να επιλέξουν 1. Τα κυμαινόμενα μαθήματα χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό 
υποχρεωτικότητας, αφού εκτός από τον ορισμένο αριθμό τους στο πρόγραμμα, οι φοιτητές δεν μπορούν να αντικαταστήσουν 
αυτά που αρχικά επιλέγουν. Αυτό σημαίνει ότι τα μαθήματα του προγράμματος με υποχρεωτικό χαρακτήρα είναι τα 37 από τα 
49 που απαιτούνται για την απονομή του πτυχίου. 
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απέναντι στο ζήτημα των ξένων γλωσσών, για τις οποίες δεν δίνεται καμία πληροφορία, και στη 

γραφειοκρατική αντιμετώπιση της διπλωματικής εργασίας, καθώς η μόνη σχετική πληροφορία αφορά 

στην αρμοδιότητα της Γ.Σ. να αποφασίζει για την υποχρεωτικότητά της.  

Επίσης, η ανάλυση των οδηγών δείχνει το σταθερά αυξημένο ενδιαφέρον του τμήματος για σαφή 

ρύθμιση του παιδαγωγικού πλαισίου. Έμφαση δίνεται στη διαδικασία εγγραφής των φοιτητών στα 

εξάμηνα, στον ανώτατο αριθμό μαθημάτων που μπορούν να επιλέγουν σε κάθε εξάμηνο και το είδος των 

μαθημάτων που χρειάζεται να κατοχυρώσουν για τη λήψη του πτυχίου. Οι φοιτητές επίσης έχουν στη 

διάθεσή τους ένα ενδεικτικό πρόγραμμα κατάταξης των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών, το οποίο 

παρόλο που τονίζεται ότι δεν είναι δεσμευτικό, κάνει ορατά στους φοιτητές τα θεμιτά κριτήρια επιλογής 

και διαδοχής των γνωστικών αντικειμένων. Τέλος, καταγράφεται η πρόβλεψη της δημιουργίας 

μικρότερων τμημάτων στην περίπτωση μεγάλων ακροατηρίων με ανάθεση διδασκαλίας σε άλλο μέλος 

ΔΕΠ του τομέα. Η επιτροπή του μαθήματος που συγκροτείται συντονίζει την ομοιομορφία της 

διδασκαλίας ως προς το περιεχόμενο και τις εξετάσεις.     

  Εκτός από τα στοιχεία που διατηρούνται σταθερά, από την ανάλυση προκύπτουν και σημεία 

αλλαγών, τα οποία είναι κρίσιμα για την κατανόηση της σύγχρονης φυσιογνωμίας του προγράμματος. 

Καταρχάς καταγράφεται σημαντικό ποσοστό αύξησης στον αριθμό των προσφερόμενων μαθημάτων 

(195 από 123), η οποία αφορά στα μαθήματα επιλογής όλων των τομέων, αλλά κυριότερα εντοπίζεται 

στους τομείς:  ανθρωπιστικών σπουδών (29 νέα μαθήματα), επιστημών της αγωγής (22 νέα μαθήματα), 

μαθηματικών και πληροφορικής (13 νέα μαθήματα). Το δεδομένο αυτό παραπέμπει σε διεύρυνση των 

διαθέσιμων επιλογών των φοιτητών, άρα χαλάρωση της περιχάραξης, ωστόσο η δυνατότητα αυτή 

περιορίζεται σημαντικά από το γεγονός ότι δεν έχουν αλλάξει οι αριθμοί των μαθημάτων με υποχρεωτικό 

χαρακτήρα (37) και των μαθημάτων επιλογής για τη λήψη πτυχίου (12).  

 Η δεύτερη σημαντική αλλαγή εντοπίζεται στο βαθμό των ταξινομήσεων μεταξύ των γνωστικών 

αντικειμένων που θεωρούνται θεμιτές. Καταγράφεται χαλάρωση των συνόρων σε δύο σημεία: α) Στο 

πλαίσιο αναμόρφωσης του ΕΠΕΑΕΚ, όπου η δημιουργία διακλαδικών, διεπιστημονικών και 

σπονδυλωτών σχέσεων εντός του προγράμματος και των κύκλων σπουδών αποτελεί βασικό άξονα των 

πακέτων εργασίας, και β) στην οργάνωση του περιεχομένου των προσφερόμενων μαθημάτων, τα οποία 

σύμφωνα με τη θεωρητική ανάλυση, στην πλειονότητα τους κατατάσσονται στους τύπους προγραμμάτων 

με χαλαρές ταξινομητικές σχέσεις, δηλαδή στα διεπιστημονικά (43) και διαθεματικά προγράμματα (61) 

(Παράρτημα Ε.1.1.1, και Ε.2).  

Η τρίτη αλλαγή αφορά στον προσανατολισμό του περιεχομένου του προγράμματος, ο οποίος 

φαίνεται να στρέφεται περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν προς το πεδίο του σχολείου. Η τάση αυτή 

επιβεβαιώνεται από τρία βασικά σημεία: α) τις δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ, οι οποίες στην πλειονότητά τους 

στοχεύουν στην υποστήριξη και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου, π.χ. πρόγραμμα διδακτικής 
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παρέμβασης για την αντιμετώπιση δυσκολιών πρώτης αρίθμησης και πρώτης ανάγνωσης, β) την αύξηση 

των μαθημάτων με εξωστρεφή προσανατολισμό του περιεχομένου τους, με σημαντικότερη αυτή των 

μαθημάτων διαθεματικού τύπου (από 18 στα 61 μαθήματα) και τέλος γ) την ενίσχυση της πρακτικής 

άσκησης ως διακριτής σε σημασία δραστηριότητας του προγράμματος. Παρόλο που δεν φαίνεται να έχει 

αλλάξει το γενικό πλαίσιο διεξαγωγής της, π.χ. η παρακολούθηση διδασκαλιών, η αυτοδύναμη 

διδασκαλία μιας εβδομάδας, η πρακτική άσκηση εμφανίζεται περισσότερο ενισχυμένη, πρώτον, από τη 

συστηματικότερη περιγραφή του πλαισίου διεξαγωγής της (φάσεις, διαδοχή, βηματισμός, υπεύθυνοι 

διεξαγωγής, σχέσεις με άλλα μαθήματα του προγράμματος,), δεύτερον, από τον εμπλουτισμό της με τη 

διεξαγωγή από του φοιτητές ερευνητικών μελετών με θέμα τη διδακτική πράξη κατά το Ε΄ και ΣΤ΄ 

εξάμηνο και τρίτον, από την σύνδεσή της με δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ, όπως την ανάλυση λαθών των 

μαθητών για την κατανόηση αριθμητικών πράξεων και τη δημιουργία εργαλείων για χρήση στην 

πρακτική άσκηση.  

Τέλος, σημειώνουμε ότι σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του προγράμματος σήμερα φαίνεται ότι 

έχουν αρχίσει να παίζουν οι νέες τεχνολογίες και η πληροφορική, είτε ως αυτοτελείς κλάδοι, είτε ως 

‘εργαλεία’ ανάπτυξης εκπαιδευτικών εφαρμογών. Ενδιαφέρουν επίσης οι εφαρμογές μεθόδων εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, καθώς και η διάχυση της 

πληροφορίας των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες.  

 

Πίνακας 11.1.1.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΑΠΗ Αθηνών  
 

ΤΕΑΠΗ Αθηνών  Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 1994-1995   
 
 
Δεν είναι 
ενταγμένο στο 
πρόγραμμα 
αναμόρφωσης  
του ΕΠΕΑΕΚ  
ΙΙ 

Τομείς -  ‘Δεν διαιρείται ακόμα σε τομείς’ 

 
Ενότητες 

μαθημάτων
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1. Παιδαγωγική   (Υ 15 δ.μ.)  Τα μαθήματα παρουσιάζονται στα εξάμηνα σπουδών που 
διδάσκονται. Αναφέρεται ότι πρόκειται για μεταβατικό 
πρόγραμμα που άτυπα προδιαγράφει τη διαμόρφωση δυο 
επάλληλων κύκλων σπουδών: α) εισαγωγικών μαθημάτων 
και β) διδακτικών μεθοδολογιών και πρακτικών, 
επιστημονικής έρευνας και διεπιστημονικών αντικειμένων.    

2. Ψυχολογία       (Υ 12 δ.μ.) 
3. Κοινωνικές Επιστήμες  (Υ 9 δ.μ.) 
4. Μεθοδολογία (Υ 6 δ.μ.) 
5. Θετικές επιστήμες (Υ 6 δ.μ.) 
6. Αγωγή στις Τέχνες (Υ 9 δ.μ.) 
7. Γενική Παιδεία (Υ 12 δ.μ.) 
8. Ξένη γλώσσα (Υ 6 δ.μ.) 
9. Πρακτικές εφαρμογές (Υ 35 δ.μ.) 
10. Θεματική Εργαστηριακή εβδομάδα (Υ 3 δ.μ.) 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά 113 δ.μ Αριθμός 
Μαθημ.

157
 

90 
Υποχρεωτικά  (39 μαθήματα) Αριθμός 

Μαθημ.  85 Επιλογής 48 δ.μ. Επιλογής (15 μαθήματα) 

Ξένες Γλ. 
Υποχρεωτικά αγγλικά σε τέσσερα επίπεδα: Αγγλικά Ι & ΙΙ, 
Επιστημονική ορολογία και κείμενα Ι & ΙΙ (6 δ.μ.) Πίστωση 3 δ.μ. 
για τη δεύτερη γλώσσα  

Αναφέρεται ως επιλογής του Α εξαμήνου χωρίς δ.μ. ούτε 
περιγραφή.   

                                                
156 Οι δέκα ενότητες που παρατίθενται είναι οι υποχρεωτικές ενότητες μαθημάτων του τμήματος. Ως ενότητες, αλλά με 
προαιρετικό χαρακτήρα θεωρούνται επίσης α) η πτυχιακή εργασία, που την εξετάζουμε αναλυτικά, β) τα μαθήματα από 
συγκεκριμένα τμήματα ανθρωπιστικών επιστημών του ΕΚΠΑ. Η εγγραφή σε αυτά τα μαθήματα απαιτεί άδεια του 
διδάσκοντα, και γ) η ενότητα της δεύτερης ξένης γλώσσας, η οποία αφορά την πίστωση με 3 δ.μ. των κατόχων πτυχίων 
επιπέδου Γ2 του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας στη γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική και ρωσική γλώσσα.   
157 Πρόκειται για τον αριθμό των μαθημάτων στις ενότητες 1-7.  
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Πτυχιακή 
εργασία 

Προαιρετική για 12 δ.μ. (ή 4 μαθήματα). Ατομικές ή ομαδικές 
(μέχρι 4 φοιτητές) εργασίες σε θέματα που ανακοινώνονται από 
τα μέλη ΔΕΠ στην αρχή κάθε χρόνου. Η εκπόνηση ενισχύεται 
από ειδικά σεμινάρια πτυχιακών εργασιών. Δυνατότητα 
εκπόνησης έχουν όσοι έχουν κατοχυρώσει 100 δ.μ. στην αρχή του 
Ζ εξαμήνου. Τίθεται ως χρονικό όριο υποστήριξης το ένα ακ. 
έτος. Σε αντίθετη περίπτωση ο φοιτητής πρέπει να κάνει άλλες 
επιλογές.  Ορίζονται επίσης οι τεχνικές προδιαγραφές και τα 
πολλαπλά κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών  

Αναφέρεται μόνο «Η Γ.Σ. του Τμήματος θα αποφασίσει για 
τη συγγραφή ή όχι διπλωματικής εργασίας», χωρίς 
περαιτέρω διευκρινίσεις.  

Πρακτική 
Άσκηση 

Πρόκειται για τη ενότητα «Πρακτικές Εφαρμογές» και ξεκινά στο 
Ε Εξάμηνο. Αποτελείται από 5 υποχρεωτικά μαθήματα: 
Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο - Ανάλυση και κατανόηση του 
πλαισίου της τάξης και Παιδαγωγική της διδασκαλίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, 
IV- Εφαρμοσμένη παιδαγωγική. Συνδυάζει θεωρητικές γνώσεις 
με πρακτική εφαρμογή σε τάξεις νηπιαγωγείων, όπου οι φοιτητές 
αναλαμβάνουν σταδιακά τη συνολική διαχείριση.  (35 δ.μ.)     

Αναφέρεται μόνο ως μια από τις προϋποθέσεις για την 
απονομή του πτυχίου και ως μέθοδος διδασκαλίας. Στον οδ. 
Σπουδών δεν δίνονται περισσότερες πληροφορίες.  

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

Παραδόσεις
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  Παραδόσεις  

Σεμιναριακά μαθήματα Φροντιστήρια  
Εργαστηριακά μαθήματα Πρακτικές ασκήσεις στα νηπιαγωγεία  

Άλλες νόμιμες παιδευτικές δραστηριότητες που θα εγκρίνει 
η Γ.Σ. 

Πτυχίο 161 δ.μ.
  (250 ECTS) 162 δ.μ./54 μαθήματα  

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/ΕΣΠ 15 16 

Τ+Π+/ΕΞΠ 18 14 
Τ-Π+/ΕΣΠ 24 35 
Τ-Π+/ΕΞΠ 26 16 

 

Το πρόγραμμα του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 

Πανεπιστημίου της Αθήνας οργανωτικά παρουσιάζει κάποιες σημαντικές αλλαγές στο διάστημα που 

εξετάζεται, αφού ούτε οι τομείς ούτε οι δυο κύκλοι σπουδών που αναφέρονταν ως σενάρια στον 

παλαιότερο οδηγό έχουν υιοθετηθεί. Σύμφωνα με τη νεότερη εκδοχή του, οι εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες που προβλέπονται για την απονομή πτυχίου οργανώνονται σε ενότητες μαθημάτων οι 

οποίες είτε περιγράφουν τα γνωστικά πεδία από όπου αντλούνται οι πόροι γνώσης των μαθημάτων του 

προγράμματος (ενότητες 1-7), είτε οριοθετούν τις πρακτικές ασκήσεις, τα μαθήματα ξένων γλωσσών, τα 

μαθήματα της θεματικής εργαστηριακής εβδομάδας, την πτυχιακή εργασία, κτλ. Ένα χαρακτηριστικό 

στοιχείο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η προσπάθεια για παγίωση των ενοτήτων μαθημάτων 

τόσο ως οργανωτικές μονάδες του προγράμματος, όσο όμως και ως οργανικά σύνολα μαθημάτων με 

κοινούς στόχους και συναφές περιεχόμενο. Το δεδομένο αυτό στηρίζεται σε δυο στοιχεία: α) η 

παρουσίαση των αναγκαίων πληροφοριών για κάθε μάθημα στον Ο.Σ. γίνεται μόνο με αναφορά στην 

ενότητα που ανήκει, και β) η κάθε ενότητα εισάγεται με κείμενο όπου παρουσιάζονται οι στόχοι και το 

περιεχόμενό της στο σύνολο των μαθημάτων της.  

Σημαντικό κριτήριο για την οργάνωση του εν λόγω προγράμματος και την ρύθμιση της 

υποχρεωτικότητας και των επιλογών των φοιτητών είναι ο προσδιορισμός των υποχρεωτικών διδακτικών 

μονάδων σε συνδυασμό με τον προσδιορισμό των υποχρεωτικών μαθημάτων κάθε ενότητας μαθημάτων. 

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι στην πλειονότητα των ενοτήτων οι υποχρεωτικές διδακτικές μονάδες 

είναι περισσότερες από αυτές που συγκεντρώνουν τα μαθήματα που προσδιορίζονται ρητά ως 
                                                
158Για την αντιμετώπιση του προβλήματος του μεγάλου αριθμού ακροατηρίων προβλέπεται η διδασκαλία των υποχρεωτικών 
μαθημάτων σε 2 τμήματα για να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα επαφής και συζήτησης.  
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υποχρεωτικά (κατά κανόνα ένα μάθημα αντιστοιχεί σε 3 δ.μ.). Η συνθήκη αυτή φαίνεται να δημιουργεί 

άρρητα μια ομάδα 7 μαθημάτων  που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά υπό 

την έννοια ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να τα επιλέγουν από συγκεκριμένες ενότητες. Συγκρίνοντας σε 

αυτό το επίπεδο, το παλαιότερο πρόγραμμα φαίνεται ότι χαρακτηριζόταν από περισσότερο ορατά και 

δεσμευτικά κριτήρια ρύθμισης των επιλογών μαθημάτων από τους φοιτητές.  

 Αντίθετα, στις υπόλοιπες δραστηριότητες φαίνεται να αυξάνεται ο βαθμός της ρύθμισης. 

Συγκεκριμένα, οι ξένες γλώσσες γίνονται υποχρεωτικές σε τέσσερα επίπεδα και πιστώνονται με 

σημαντικό αριθμό διδακτικών μονάδων. Η Πρακτική Άσκηση αν και παραμένει υποχρεωτική, 

εμφανίζεται πια ως μια συστηματικά οργανωμένη δραστηριότητα σε επάλληλα επίπεδα και με αυστηρό 

τον έλεγχο του τμήματος στο παιδαγωγικό πλαίσιο της ανάπτυξής της και στο περιεχόμενο. Όσον αφορά 

το περιεχόμενο της πρακτικής άσκηση, πρέπει να πούμε ότι εστιάζεται στην εξοικείωση με  τα βασικά 

παιδαγωγικά μοντέλα μετάδοσης της γνώσης και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο της προσχολικής αγωγής και 

όχι στην εξειδίκευση σε κάποια διδακτικά αντικείμενα. Τέλος, ακόμα και στην πτυχιακή εργασία, η 

οποία διατηρείται προαιρετική, καταγράφεται σημαντική αύξηση της ρύθμισης του πλαισίου εκπόνησης 

των εργασιών και των υποχρεώσεων όσων επιλέξουν να εμπλακούν. Η προϋπόθεση της κατοχύρωσης 

100 δ.μ., το αυστηρό χρονικό όριο για την υποστήριξη και τα πολλαπλά κριτήρια αξιολόγησης είναι 

σημαντικές ενδείξεις αυστηρής περιχάραξης. Το στοιχείο αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα η πτυχιακή αντιστοιχεί με 4 μαθήματα επιλογής, αντί για 3 όπως συνηθίζεται, 

την εμφανίζει τελικά ως μια απαιτητική δραστηριότητα που έχει νόημα να επιλεγεί μόνο από τους 

φοιτητές που ενδιαφέρονται να μυηθούν στην ερευνητική διαδικασία. Η αυστηρή περιχάραξη φαίνεται 

ότι εξυπηρετεί την ανάγκη διαχείρισης του μεγάλου αριθμού των φοιτητών απέναντι σε μια διαδικασία 

που απαιτεί προσωπική επαφή με τους διδάσκοντες και αποσυμφόρηση του φόρτου εργασίας που τους 

δημιουργεί η λιμνάζουσα φοίτηση λόγω της πτυχιακής.         

 Όσο αφορά τις αρχές οργάνωσης της γνώσης και τον προσανατολισμό των ταυτοτήτων στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, τα δεδομένα της ανάλυσης δείχνουν ότι ενισχύεται αισθητά η τάση για 

χαλάρωση των ταξινομήσεων της γνώσης σε δυο κύρια σημεία: α) στους τύπους των μαθημάτων του 

προγράμματος, στους οποίους πλειοψηφούν διαχρονικά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 11.1.1.2, τα 

μαθήματα διεπιστημονικού και διαθεματικού τύπου (Παραρτήματα Ε.1.1.2 και Ε.2), και β) στο γεγονός 

ότι εμφανίζεται σε αυτό με ισχυρή θέση η ενότητα των ‘Θεματικών εργαστηριακών εβδομάδων’, μια 

πρακτική που δεν συναντάται σε κανένα άλλο από τα προγράμματα των Π.Τ. και η οποία κατεξοχήν 

φέρει χαρακτηριστικά ‘δι-επιστημονικότητας’. Πρόκειται για ένα υποχρεωτικό πρόγραμμα εφτά ημερών 

εντατικών μαθημάτων που απευθύνεται αποκλειστικά στους φοιτητές του τρίτου έτους και αφήνει το 

περιθώριο μιας μόνο απουσίας. Μέσα από παιδαγωγικές βιωματικού τύπου σε μικρές ομάδες εξετάζονται 

θέματα τα οποία συνδέονται με ζητήματα κρίσιμα για την εκπαίδευση, όπως η διαπολιτισμική 
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εκπαίδευση, το φύλο και οι ετερότητες, η περιβαλλοντική εκπαίδευση, η σχέση του παιδιού με το 

παιχνίδι, η κοινωνική ανισότητα και η εκπαίδευση.  

Όσο αφορά τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών ταυτοτήτων των φοιτητών, η στροφή προς 

το επαγγελματικό πεδίο και η σύνδεση των προσφερόμενων γνώσεων με το σχολείο τεκμηριώνεται από 

τρία βασικά σημεία: α) την αύξηση των μαθημάτων με επαγγελματικό προσανατολισμό εις βάρος των 

μαθημάτων ακαδημαϊκού προσανατολισμού, κυρίως του διεπιστημονικού τύπου, β) την παιδαγωγική 

ενίσχυση της Πρακτικής άσκησης και γ) την ρητή σύνδεση του περιεχομένου των εργαστηριακών 

εβδομάδων με το σχολείο και τη διδακτική πράξη.  

 Ολοκληρώνοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στην οργάνωση του περιεχομένου κυρίως 

στην πρακτική άσκηση, την πτυχιακή εργασία και τις θεματικές εβδομάδες φαίνεται να συνοδεύονται 

από παιδαγωγικές που δίνουν έμφαση στην ομαδική εργασία, τη σεμιναριακή διδασκαλία, τα 

εργαστήρια, τη βιωματική εμπλοκή των φοιτητών με τη γνώση μέσα από εργασίες και την ενεργή 

συμμετοχή τους στη διεξαγωγή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι φοιτητές έτσι φαίνεται συστηματικά 

να μυούνται στην παιδαγωγική και μάλιστα στην παιδαγωγική «καινοτομικού» τύπου που είναι τόσο 

δημοφιλής στο σύγχρονο λόγο για το σχολείο.    

 

11.1.2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
 

Ακολουθεί η ανάλυση των προγραμμάτων του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του 

Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΤΕΠΑΕ) του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

 

Πίνακας 11.1.2.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ Θεσσαλονίκης 
 
 

ΠΤΔΕ Θεσ/κης  Πρόγραμμα 2007-2008 Πρόγραμμα 2001-2002
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 Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  
ΙΙ  

Τομείς 
Κοινωνικών και πολιτισμικών σπουδών             -  Η αναμόρφωση εντάσσεται στην προσπάθεια του 

τμήματος για παροχή γνώσης ταυτόχρονα με την 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών. 
Συνδυάζει τις εξειδικευμένες γνώσεις, που είναι 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την επαγγελματική 
αποκατάσταση με την παιδεία, τον πολιτισμό και τα 
κοινωνικά προβλήματα. Η αναμόρφωση του ΠΠΣ 
αφορά: 1. το περιεχόμενο σπουδών, 2. τον τρόπο 
παροχής της γνώσης και 3. τον τρόπο αξιολόγησης 
των φοιτητών. 
Πλαίσιο δράσεων αναμόρφωσης/ στόχοι: 
1) Η προσαρμογή του ΠΠΣ στις σύγχρονες 
πρακτικές και στις συνεχείς εξελίξεις της κοινωνίας 
χωρίς να υποβαθμίζεται η ανθρωπιστική παιδεία 
που πρέπει να έχει ο σύγχρονος δάσκαλος.   

Θετικών επιστημών και νέων τεχνολογιών - 
Παιδαγωγικής και κοινωνικού αποκλεισμού - 

Κύκλοι 
μαθημάτων 

- Α) Επιστημών της αγωγής  
- Β) Ειδικών επιστημών και της διδακτικής τους 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά (16/105 δ.μ.) 
Αριθμός 
Μαθημ.  

67+ 1 η 
ΠΑ 

Υποχρεωτικά [κατ’ 
επιλογήν] (37/112 δ.μ.) Αριθμός 

Μαθημ.  110 Επιλεγόμενα  
(τουλάχιστον 20/60 δ.μ. 

Επιλεγόμενα 
(τουλαχ. 13/39 δ.μ.) 

Ξένες Γλ.. 

Η συμμετοχή στα μαθήματα της ξένης γλώσσας έχει 
το χαρακτήρα ‘δωρεάν φροντιστηρίου’. Η 
διαπίστωση της απαιτούμενης επάρκειας για την 
κατανόηση κειμένων των επιστημών της αγωγής σε 
μια ξένη γλώσσα μέσα από εξετάσεις είναι 
υποχρεωτική για την απόκτηση πτυχίου. Δεν 
βαθμολογείται, ωστόσο πιστώνεται με 3 δ.μ.   

Όπως και σήμερα. Η μόνη διαφορά είναι ότι 
τότε λόγω την μη υποχρεωτικής συμμετοχής 
στα μαθήματα η ξένη γλώσσα δεν καλυπτόταν 
με δ.μ. 

                                                
159 Ο Ο.Σ. 2001-2002 είναι ολόκληρος γραμμένος και στα αγγλικά, γεγονός που δείχνει το ενδιαφέρον για μη 
ελληνόγλωσσους πληθυσμούς.  
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Πτυχιακή 
εργασία 

Προαιρετική κατά το 7ο και  8ο εξάμηνο. Το θέμα 
ορίζεται από τον επιβλέποντα, με τον οποίο ο κάθε 
φοιτητής θέλει να συνεργαστεί.  Η επίβλεψη μπορεί 
να γίνει και από ειδικό επιστήμονα σε συνεργασία με 
μέλος ΔΕΠ. Μπορούν επίσης να επιβλέπουν και 
ΔΕΠ από άλλα τμήματα σε συναφή με το τμήμα 
αντικείμενα που δεν καλύπτονται από ΔΕΠ του 
τμήματος. Πιστώνεται με  12 δ.μ. (4 μαθήματα 
επιλογής), ενώ τονίζεται ότι δεν αποτελεί 
υποχρεωτική η τυπική προϋπόθεση για εισαγωγή των 
φοιτητών στο  μεταπτυχιακό 

Προαιρετική κατά το 8ο εξάμηνο ή μετά.  
Η θέση στο πρόγραμμα και το πλαίσιο 
διεξαγωγής είναι όμοιο με σήμερα. Μόνο που 
οι 12 δ.μ. της πτυχιακής εργασίας αφαιρούνταν 
ανάλογα με τη φύση του θέματος από τα 
επιλεγόμενα μαθήματα του Α ή του Β κύκλου.  

2) Η σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων, κυρίως 
μέσω της γλωσσομάθειάς, της χρήσης νέων 
τεχνολογιών και εκπαιδευτικών εφαρμογών, με την 
αγορά εργασίας.   
3) Η ανάπτυξη πρόσθετων προσωπικών δεξιοτήτων 
που θα βοηθήσουν τον πτυχιούχο του Τμήματος να 
έχει ικανότητα προσαρμογής στη διαρκώς 
μεταβαλλόμενη σύγχρονη κοινωνική 
πραγματικότητα.   
4) Η ενίσχυση του εξατομικευμένου μηχανισμού 
της ήδη θεσμοθετημένης συμβουλευτικής προς 
όλους τους  φοιτητές με στόχο την καταπολέμηση 
του φαινομένου της λιμνάζουσας φοίτησης.            
 
Τα μαθήματα που εμπλέκονται στην αναμόρφωση 
είναι τα εξής: 1. Μαθηματικά μοντέλα, 2. Ιστορία 
και φιλοσοφία των μαθηματικών, 3. Θεωρία 
Ομάδων, 4. Γεωμετρία, 5. Διδακτική μεθοδολογία-
μέθοδος project, 6. Σημασιολογία και γλωσσολογία, 
7. Εισαγωγή στην Πληροφορική, 8. Πληροφορική: 
Προγραμματισμός, 9. Εισαγωγή στα πολυμέσα, 10. 
Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις των 
μαθηματικών, 11. Γραμμική άλγεβρα, 12. Ειδικά 
θέματα διδασκαλίας της Αριθμητικής και 
γεωμετρίας στο δημοτικό σχολείο, 13.  Ιστορίας της 
παιδικής ηλικίας, 14. Ιστορία του νεότερου 
ελληνισμού: Η ελληνική κοινωνία τον 19ο αι., 15. 
Μαθηματική σκέψη και εφαρμογές στην 
εκπαίδευση, Η επίλυση προβλήματος στη 
μαθηματική εκπαίδευση.    

Πρακτική 
Άσκηση 

Υποχρεωτική [στο 7ο και 8ο εξάμηνο]. 
Πραγματοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος 
‘Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση 
διδασκαλίας’ (21 δ.μ.). Ενώ, στο επίπεδο της 
εφαρμογής συνδέονται και με τα υποχρεωτικά 
μαθήματα διδακτικής του προγράμματος. 
Περιγράφεται λεπτομερώς το χωροχρονικό πλαίσιο 
παρακολούθησης και διδασκαλίας των φοιτητών στα 
σχολεία. Η παρακολούθηση σε σχολεία διαρκεί 2 
εβδομάδες και έχει ελάχιστο όριο 6 ημερών. Η 
διδασκαλία των φοιτητών εκτείνονται σε διάστημα 6 
εβδομάδων και έχουν ελάχιστο όριο 24 ημερών.  
Κάθε φοιτητής υποχρεωτικά εμπλέκεται με δυο 
διαφορετικές τάξεις δυο σχολείων, τα οποία 
παραμένουν ίδια σε όλες τις φάσεις της άσκησής του. 
Τέλος, ρητά αναφέρεται η υποχρέωση των φοιτητών 
να αξιοποιούν τις γνώσεις των παιδαγωγικών 
θεωριών και των ειδικών διδακτικών που διδάχτηκαν 
στα σχετικά μαθήματα.  

Υποχρεωτική, αποτελεί υποχρεωτικά γνωστικά 
αντικείμενα τόσο του Α κύκλου 
(Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση 
διδασκαλίας Ι και ΙΙ’ όσο και Β κύκλου 
(Διδασκαλία α) της νεοελληνικής γλώσσας και 
β) των μαθηματικών) 12 δ.μ. από τα 
μαθήματα. Δεν δίνονται πληροφορίες για τις 
συνθήκες παρουσίας των φοιτητών στα 
σχολεία. 

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι Δεν αναφέρεται κάτι σχετικό ρητά Δεν αναφέρεται κάτι σχετικό ρητά 

Πτυχίο 168 δ.μ.  151 δ.μ./ Κύκλος A΄: 70 δ.μ. Β΄: 81δ.μ.   

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/ΕΣΠ 9 16 

Τ+Π+/ΕΞΠ 13 29 
Τ-Π+/ΕΣΠ 15 22 
Τ-Π+/ΕΞΠ 24 37 

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με όχι ιδιαίτερα περίπλοκη οργανωτική δομή και σύνθετους 

ρυθμιστικούς κανόνες, το οποίο μάλιστα με το πέρασμα του χρόνου φαίνεται να απλοποιείται περαιτέρω 

μέσα από τον συνδυασμό πιο ορατών διευθετήσεων της υποχρεωτικότητας των μαθημάτων και της 

ταυτόχρονης κατάργησης των ταξινομητικών σχέσεων που δημιουργούσε η ύπαρξη κύκλων γνωστικών 

αντικειμένων. Οι τομείς που εμφανίζονται στη νεότερη εκδοχή του προγράμματος χρησιμοποιούνται 

βασικά για την παρουσίαση του προσωπικού του τμήματος, ενώ δεν φαίνεται να έχουν κανένα 

ουσιαστικό οργανωτικό ρόλο. Τα μαθήματα αποτελούν πλέον τη βασική οργανωτική μονάδα του εν 

λόγω προγράμματος.   

Ειδικότερα, το πρόγραμμα στη σύγχρονη εκδοχή του δομείται με αναφορά στα μαθήματα τα 

οποία παρουσιάζονται αδιαφοροποίητα σε δυο λίστες με μόνο κριτήριο διάκρισης την υποχωρητικότητά 

τους. Η μεν πρώτη λίστα περιλαμβάνει τα 16 (37 παλιότερα) υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος, 

κοινά για όλους τους φοιτητές, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει τα επιλεγόμενα μαθήματα που προσφέρονται 

στο πρόγραμμα, από τα οποία οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν τα 20 (13 παλιότερα), που απαιτούνται 

για την απονομή του πτυχίου. Η κατανομή των μαθημάτων στα εξάμηνα και οι διδακτικές μονάδες με τις 

οποίες πιστώνεται καθένα από αυτά αποτελούν τις μόνες πληροφορίες που δίνονται στο πρόγραμμα για 

την υποστήριξη των φοιτητών στις επιλογές των μαθημάτων που φαίνεται ότι διευρύνονται και στο 

βηματισμό τους στα εξάμηνα των σπουδών. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι η διεύρυνση των επιλογών 
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είναι σχετική με δεδομένο ότι στη νεότερη εκδοχή του προγράμματος το σύνολο των προσφερομένων 

μαθημάτων επιλογής έχει μειωθεί κατά 21.  

Το παραπάνω μοντέλο οργάνωσης αντικατέστησε τους κύκλους των Επιστημών της Αγωγής και 

των Ειδικών Επιστημών και της Διδακτικής τους, οι οποίοι παρέπεμπαν σε ένα είδος επιστημολογικής 

διάκρισης των υποχρεωτικών γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύονταν στο Τμήμα. Επίσης, 

αντικατέστησε τα υποχρεωτικά γνωστικά αντικείμενα, δηλαδή τις θεματικές ενότητες συναφών 

μαθημάτων, όπως η ‘Ανάπτυξη του παιδιού’, που είχαν θέση κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, 

αφού σε κάποιες περιπτώσεις που υπήρχε προσφορά μαθημάτων μεγαλύτερη από τον αναγκαίο αριθμό 

διδακτικών μονάδων, οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μαθήματα κάθε γνωστικού 

αντικειμένου που τους αφορούσαν περισσότερο. Τα επιλεγόμενα μαθήματα δεν εμφανίζουν σημαντικές 

διαφοροποιήσεις, η βασική είναι ότι στο παλαιότερο πρόγραμμα παρουσιάζονταν με αναφορά στους 

κύκλους. Επίσης, αμετάβλητο εμφανίζεται το πλαίσιο διεξαγωγής των πτυχιακών εργασιών, οι οποίες 

εξακολουθούν να είναι προαιρετικές και χωρίς κίνητρα για την εμπλοκή των φοιτητών στην ερευνητική 

διαδικασία, αφού σύμφωνα με την ρητή οδηγία που επιλέγει το τμήμα να παραθέτει διαχρονικά στον 

οδηγό του, η πτυχιακή εργασία δεν αποτελεί «τυπική προϋπόθεση για ο,τιδήποτε επιδιώξει στο μέλλον 

κάθε απόφοιτος του Τμήματος» με το επιχείρημα ότι έτσι «όλοι οι φοιτητές διατηρούν το ενεργό 

δικαίωμα και έχουν τις ίδιες πιθανότητες εισαγωγής σε μελλοντικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών» 

(Ο.Σ., 2007-2008: 88-89).   

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του εν λόγω προγράμματος σήμερα παρουσιάζουν κάποιες 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με αντίστοιχα μαθήματα άλλων προγραμμάτων, οι οποίες φαίνεται ότι 

στοχεύουν στην ‘εξισορρόπηση’ του ελέγχου στο περιεχόμενο των γνώσεων με δεδομένη τη μεγάλη 

μείωση του αριθμού τους στο πρόγραμμα. Τα 13 από αυτά διδάσκονται 6 ώρες την εβδομάδα και 

πιστώνονται με 6 δ.μ. αντί για 3. Πρόκειται για «μέγα-μαθήματα», τα αποδίδουν σχεδόν τα 2/3 του 

συνόλου των απαιτούμενων για το πτυχίο δ.μ. Επίσης ειδική μέριμνα δίνεται και για τις παιδαγωγικές 

συνθήκες διεξαγωγής των υποχρεωτικών μαθημάτων. Έτσι, με σκοπό την εξασφάλιση καλύτερων 

συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης για τα δυο τμήματα φοιτητών που δημιουργούνται λόγω της 

στενότητας του χώρου στο τμήμα, το καθένα από τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος 

διδάσκεται και στο χειμερινό και στο εαρινό εξάμηνο των σπουδών.  

Τέλος, οι παραπάνω οργανωτικές αλλαγές με κυριότερη τη συγχώνευση των κύκλων μαθημάτων, 

φαίνεται ότι έχει επιφέρει ένα είδος ‘συμπύκνωσης’ των γνώσεων που προωθούνται στο σύνολο των 

φοιτητών μέσα από τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος. Έτσι, από τα υποχρεωτικά μαθήματα 

του προγράμματος, τα 7 (36 δ.μ.) αφορούν αντικείμενα του ευρύτερου πεδίου των επιστημών της αγωγής 

και των εφαρμογών τους στη σχολική εκπαίδευση, ενώ τα 8 (48 δ.μ.), συν η πρακτική άσκηση (21 δ.μ.), 

αφορούν αποκλειστικά τη διδακτική όλων των σχολικών μαθημάτων (νεοελληνική γλώσσα, κοινωνικές 
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επιστήμες, μαθηματικά, φυσική κτλ) εστιάζοντας στην προετοιμασία του συνόλου των φοιτητών του 

τμήματος για την επαγγελματική πρακτική του δασκάλου.  

Επιπλέον, η σύνδεση των σπουδών με το επάγγελμα φαίνεται να ενισχύεται και να γίνεται 

περισσότερο ορατή στη νεότερη εκδοχή του προγράμματος και στην πρακτική άσκηση, η οποία, 

εμφανίζεται πιο αυστηρά οριοθετημένη και με λεπτομερή περιγραφή τόσο αναφορικά με το οργανωτικό 

της πλαίσιο όσο και με τις υποχρεώσεις των φοιτητών σχετικά με τις παρακολουθήσεις και τη 

διδασκαλία στα σχολεία της πρακτικής άσκησης. Σταθερά σημαντική, που ωστόσο στο νεότερο 

πρόγραμμα καθίσταται περισσότερο ορατή, είναι η παιδαγωγική που θεωρείται θεμιτή να υιοθετηθεί και 

να εφαρμοστεί από τους φοιτητές κατά τη διδασκαλία τους στην πρακτική άσκηση. Χαρακτηριστικά 

αναφέρεται ότι στα σχετικά μαθήματα οι φοιτητές διδάσκονται 5 βασικές παιδαγωγικές θεωρίες και στη 

διάρκεια της πρακτικής καλούνται να διδάσκουν με αναφορά σε 3 διαφορετικές από αυτές. Επίσης και 

στις διδασκαλίες των μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει να αξιοποιούν τις γνώσεις των ειδικών διδακτικών 

του προγράμματος. Επίσης ρητά αναφέρεται ότι τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος που διδάσκουν τα 

παραπάνω αντικείμενα παιδαγωγικής και διδακτικής έχουν την ευθύνη των διδακτικών επιλογών των 

φοιτητών στην πρακτική. Η ρύθμιση αυτή καθιστά σαφή τον έλεγχο του τμήματος στο πρόγραμμα της 

πρακτικής άσκησης. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι στη σχέση της πρακτικής άσκησης με 

την πτυχιακή εργασία, που αναγκαστικά δημιουργείται λόγω της σύμπτωσής τους στο τέταρτο έτος των 

σπουδών, το τμήμα άρρητα φαίνεται να ‘στηρίζει’ την πρακτική άσκηση. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 

ότι η ανάληψη της εργασίας πρέπει να γίνεται έγκαιρα, το αργότερο στην αρχή του Ζ΄ εξαμήνου, ώστε να 

εκπονείται κατά τη διάρκεια ολόκληρου του τετάρτου έτους «χωρίς να αποβαίνει η δραστηριότητα αυτή 

σε βάρος των υπολοίπων υποχρεώσεων των φοιτητών και φοιτητριών» (Ο.Σ. 2007-2008: 88). Η ρητή  

αυτή αναφορά ωστόσο φαίνεται να στοχεύει και στην αποτροπή της λιμνάζουσας φοίτησης των φοιτητών 

λόγω της κακής διαχείρισης του χρόνου στο τέταρτο εξάμηνο των σπουδών. Η αποτροπή της 

λιμνάζουσας φοίτησης φαίνεται ότι αποτελεί επιδίωξη του τμήματος, η οποία προωθείται και μέσω τη 

αναμόρφωσης στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.  

Ο προσανατολισμός των ταυτοτήτων των φοιτητών προς το επαγγελματικό πλαίσιο του σχολείου 

φαίνεται και στα μαθήματα του προγράμματος, που στην πλειονότητά τους (τα 43 από τα 68) 

χαρακτηρίζονται από εξωστρεφή προβολή σε πεδία δράσης εκτός του ακαδημαϊκού χώρου, με κυριότερο 

το σχολείο (Παράρτημα Ε.1.2.1. και Ε.2). Επίσης σημαντικό για την κατανόηση των αρχών συγκρότησης 

των ταυτοτήτων των φοιτητών του τμήματος είναι το δεδομένο ότι η πλειονότητα των μαθημάτων του 

προγράμματος χαρακτηρίζονται από χαλάρωση των ταξινομητικών σχέσεων ανάμεσα στα πεδία από 

όπου αντλούνται οι πόροι γνώσης. Οι παραπάνω αρχές αναπλαισίωσης της γνώσης φαίνεται ότι 

διαχρονικά χαρακτήριζαν το εν λόγω πρόγραμμα, αφού ο επαγγελματικός προσανατολισμός και οι 

χαλαρές ταξινομητικές σχέσεις συναντώνται σε σημαντικό ποσοστό των προσφερομένων μαθημάτων και 
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στην παλαιότερη εκδοχή του προγράμματος. Μάλιστα η αναμόρφωση που έλαβε χώρα στα πλαίσια του 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ φαίνεται ότι στηρίχθηκε, και προώθησε περαιτέρω, τις οργανωτικές αυτές αρχές στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ενδεικτικά, όπως φαίνεται στον Πίνακα 11.1.2.1, προωθείται η σύνδεση των 

παρεχόμενων γνώσεων, κυρίως μέσω της γλωσσομάθειας και της χρήσης νέων τεχνολογιών και 

εκπαιδευτικών εφαρμογών, με την αγορά εργασίας, όπως και η ανάπτυξη πρόσθετων προσωπικών 

δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τον πτυχιούχο του Τμήματος να έχει ικανότητα προσαρμογής στη 

διαρκώς μεταβαλλόμενη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα.  

 
Πίνακας 11.1.2.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΠΑΕ Θεσσαλονίκης  
 

ΤΕΠΑΕ Θεσ/κης  Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 1999-2000
160

 
Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ  

Τομείς 

Αισθητικής Παιδείας        Αισθητικής Παιδείας        Δράσεων αναμόρφωσης 
1. Εμπλουτισμός και ανάπτυξη του ισχύοντος ΠΠΣ με νέα  και 
αναμορφωμένα μαθήματα, με εκπαιδευτικό και εποπτικό υλικό 
στήριξης των μαθητών,  με εργασίες φοιτητών, με τη Μελέτη 
για το σύστημα αξιολόγησης των φοιτητών, με τη μελέτη της 
παιδαγωγικής διάστασης και την οργάνωσης του ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού και των πολυμέσων, 2. Αξιολόγηση της 
εφαρμογής του εμπλουτισμένου ΠΠΣ (εκθέσεις 2004, 2005) 
και της τελικής αναμόρφωσης του ΠΠΣ (τελική έκθεση 
εσωτερικής αξιολόγησης), 3. Δημιουργία ηλεκτρονικού 
κόμβου: Παραγωγή και δικτυακή διάθεση εκπαιδευτικού 
υλικού, 4. Ηλεκτρονικά παιδαγωγικά λεξικά, 5. Διδακτικές 
προσεγγίσεις σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. 6. Διαθεματικά 
αρχεία υλικού, 7. Εργαστήριο εφαρμοσμένης προσχολικής 
αγωγής 8. Εργαστήριο εκπαιδευτικών εφαρμογών τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας, 9. Ηλεκτρονική 
αρχειοθέτηση, οργάνωση και ανάλυση διδακτικών 
φαινομένων, 10. Δημιουργία και διαδικτυακή διάθεση 
βιντεοβάσης: Συλλογή και επεξεργασία διδακτικού υλικού με 
παραδείγματα σε συγκεκριμένες θεματολογίες, παρατηρήσεις, 
αξιολογήσεις και αποτελέσματα για χρήση από τους φοιτητές 
όλων των επιπέδων και από τους εκπαιδευτικούς, 11. 
Δημιουργία δυναμικού αλληλοδραστικού διδακτικού υλικού 
και δραστηριοτήτων για τη στήριξη της διδασκαλίας της 
γλώσσας και των μαθηματικών. Απευθύνεται στους φοιτητές, 
τελειοφοίτους, μεταπτυχιακούς, εκπαιδευτικούς 
αποσπασμένους και συνεργαζόμενους στα σχολεία της Π.Α,  
12. Δημιουργία ‘δεξαμενής’ δραστηριοτήτων και 
εκπαιδευτικού υλικού, οργανωμένου κατά αντικείμενο με 
αξιολογήσεις, αποτελέσματα και εύκολη πρόσβαση για τους 
ενδιαφερόμενους,  13. Δυναμικό παιδαγωγικό υλικό για την 
οργάνωση του σχολικού χώρου με υποδείγματα αναβάθμισης 
του σχολικού περιβάλλοντος και παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων από την αλληλεπίδραση της αλλαγής του 
χώρου της σχολικής τάξης και της παιδαγωγικής διαχείρισης.    
 Δράσεις επέκτασης 
1. Πιλοτικές εφαρμογές νέων μορφών εκπαιδευτικής 
αλληλεπίδρασης, 2. Δημιουργία συνοδευτικών μαθημάτων 
άσκησης, εξειδικευμένης πρακτικής και εργαστηρίων, 3. 
Εμπλουτισμός του ηλ. Κόμβου με διδακτικό υλικό κατά 
θεματική ενότητα προερχόμενο από το εργαστήριο 
εφαρμοσμένης προσχολικής αγωγής, 4. Εμπλουτισμός του 
αρχείου δραστηριοτήτων και παραδειγμάτων εκπαιδευτικού 
υλικού από πραγματοποιηθείσες εφαρμογές, 5. Εμπλουτισμός 
του ηλεκτρονικού αρχείου ανάλυσης των διδακτικών 
φαινομένων, 6. Ηλεκτρονική διαχείριση των μαθημάτων: 
δηλώσεις, επιλογές, εκπαιδευτικό υλικό και οδηγίες on line.   
Το υποέργο αναπτύσσεται σε 7 Πακέτα εργασίας  

Γλώσσας και Ιστορίας  Γλώσσας και Ιστορίας 
Παιδαγωγικής  Παιδαγωγικής 
Ψυχολογίας και ειδικής αγωγής  Ψυχολογίας και ειδικής αγωγής 

Κύκλοι  - - 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά Κορμού  
(35) Αριθμός 

Μαθημάτων 
προγράμματος  
 

Υποχρεωτικά Κορμού  
(35) Αριθμός 

Μαθημάτων  
προγράμ.  

 

Υποχρεωτικά 
προσανατολισμού (10 
μαθήματα ανά τομέα) 

Υποχρεωτικά 
προσανατολισμού (10 
σε κάθε τομέα) 

Επιλεγόμενα (62 
προσφερόμενα 
μαθήματα

161
) 

Μέχρι 40 δ.μ. 

137 

Επιλεγόμενα (47 
προσφερόμενα μαθ.) 
Μέχρι 40 δ.μ.  122 

Ξένες Γλ.. 

Υποχρεωτική στα 6 πρώτα εξάμηνα των 
σπουδών (12 δ.μ). Επιλογή ανάμεσα σε 
αγγλικά ή γαλλικά που διδάσκονται στο τμήμα 
ή όποια άλλη γλώσσα που διδάσκεται στο 
‘Κέντρο Ξένων Γλωσσών’ του ΑΠΘ.  

Υποχρεωτική στα 6 πρώτα εξάμηνα τω 
σπουδών (12 δ.μ). Δεν αναφέρονται 
ποιες γλώσσες προσφέρονται.  

Πτυχιακή 
εργασία 

Προαιρετική στο τελευταίο έτος των σπουδών 
(10 δ.μ.). Τα θέματα καθορίζονται μετά από 
συνεννόηση των φοιτητών με τους 
διδάσκοντες.   

Προαιρετική στο τελευταίο έτος των 
σπουδών (10 δ.μ.) στα εξής γνωστικά 
αντικείμενα: Αισθητική παιδεία-γλώσσα-
ιστορία, κοινωνικό και φυσικό 
περιβάλλον, παιδαγωγικά, ψυχολογία 

Πρακτική 
Άσκηση 

Υποχρεωτικές από το 3ο εξάμηνο σε τρεις 
αλληλένδετες φάσεις (40 δ.μ.) 
Α΄ (3Ο-4Ο εξ.): Παρατήρηση του χώρου του 
νηπιαγωγείου και των διαδικασιών της 
προσχολικής αγωγής (8 δ.μ.), Β΄ (5ο, 6ο, 7ο 
εξ.)

162
: Θεωρητικές εισηγήσεις και 

υλοποίηση διδασκαλιών σε 2 τομείς 
δραστηριοτήτων το εξάμηνο. Κατά τις 
τελευταίες μέρες του 7ου εξ. αρχίζει η 
μετάβαση από την αποσπασματική εφαρμογή 
συγκεκριμένων αντικειμένων στην εφαρμογή 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων (22 δ.μ.), Γ΄ 
(8ο εξ.): 20 αυτόνομες διδασκαλίες ημερήσιων 
προγραμμάτων (10 δ.μ.) 

Υποχρεωτικές από το 3ο εξάμηνο (40 
δ.μ.). 3ο  και 4ο εξ.: Παρατήρηση σε 
νηπιαγωγείο (6 δ.μ.), 5Ο και 6ο εξ.: 
Συνδιδασκαλίες και πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων από όλους τους τομείς 
(9 δ.μ.), 7ο και 8ο εξ. (5 εβδ.): Αυτόνομη 
διδασκαλία ημερήσιων προγραμμάτων 
(25 δ.μ.)  Οι φοιτητές της κατεύθυνσης 
‘Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής’ κατά 
τα 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο της πρακτικής 
ασκούνται σε σχολεία (ειδικά και γενικά) 
με παιδιά με ειδικές ανάγκες.  

                                                
160 Πρόκειται για μεταβατικό πρόγραμμα. Με αυτό εισάγονται οι τομείς και τα υποχρεωτικά μαθήματα προσανατολισμού. Στα 
παλαιοτέρα προγράμματα συναντώνται μόνο υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής κατανεμημένα στα εξάμηνα 
σπουδών.   
161 Στο πρόγραμμα και των δυο περιόδων υπάρχει η δυνατότητα για επιλογές μαθημάτων από άλλα τμήματα του ΑΠΘ μέχρι 8 
δ.μ. 
162 Οι φοιτητές της κατεύθυνσης ‘Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής’ κατά το 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο της πρακτικής ασκούνται σε 
μονάδες ειδικής εκπαίδευσης και σε νηπιαγωγεία της γενικής εκπαίδευσης στα οποία φοιτούν παιδιά με ειδικές ανάγκες. Την 
ευθύνη διαμόρφωσης και ελέγχου των φοιτητών αυτών έχουν τα μέλη ΔΕΠ το αντίστοιχου τομέα. Οι 20 δ.μ. από τις 40 της 
πρακτικής άσκησής τους προσμετρούνται στην Ειδική αγωγή.   
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Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

Δεν γίνεται ρητή αναφορά και περιγραφή των 
παιδαγωγικών μεθόδων που ακολουθούνται. 
Φαίνονται οι εισηγήσεις, τα μαθήματα 
εργαστηριακής έρευνας και οι πρακτικές 
ασκήσεις  

Δεν γίνεται ρητή αναφορά και περιγραφή 
των παιδαγωγικών μεθόδων που 
ακολουθούνται. Φαίνονται οι εισηγήσεις, 
τα μαθήματα εργαστηριακής έρευνας και 
οι πρακτικές ασκήσεις 

ΠΕ1 Εμπλουτισμός και ανάπτυξη του ισχύοντος ΠΠΣ 
ΠΕ2 Αξιολόγηση της εφαρμογής του εμπλουτισμένου ΠΠΣ 
ΠΕ3 Τελική αναμόρφωση του ΠΠΣ.  
ΠΕ4 Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο ΠΠΣ.  
ΠΕ5 Διάχυση και προβολή έργου  
ΠΕ6 Οργάνωση και διάχυση βιντεοβάσης  
ΠΕ7 Διαρκής διδακτική στήριξη της διδασκαλίας 
μαθηματικών και γλώσσας και προτάσεις παιδαγωγικής 
οργάνωσης του σχολικού χώρου  

Πτυχίο 182 δ.μ  182 δ.μ.  

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/ΕΣΠ 10 11 

Τ+Π+/ΕΞΠ 17 21 
Τ-Π+/ΕΣΠ 37 36 
Τ-Π+/ΕΞΠ 56 51 

 

Το πρόγραμμα του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ 

οργανώνεται διαχρονικά στους τομείς της Ψυχολογίας και ειδικής αγωγής, της Παιδαγωγικής, της 

Γλώσσας και ιστορίας και της Αισθητικής παιδείας. Τα μαθήματα του προγράμματος διακρίνονται 

σταθερά σε υποχρεωτικά κορμού, τα οποία παρουσιάζονται στον Ο.Σ. κατά εξάμηνο, σε υποχρεωτικά 

μαθήματα προσανατολισμού του κάθε τομέα, η παρακολούθηση των οποίων ξεκινά από το 5ο εξάμηνο, 

οπότε και οι φοιτητές δηλώνουν υποχρεωτικά και χωρίς δικαίωμα αλλαγής την κατεύθυνση που 

επιθυμούν να ακολουθήσουν.  Τέλος, σε κάθε εξάμηνο προσφέρονται αντίστοιχα επιλεγόμενα 

μαθήματα163.  

Κρίσιμα στοιχεία του προγράμματος που επίσης δεν εμφανίζουν σημαντικές αλλαγές στην 

περίοδο μελέτης είναι ο αριθμός και ο τύπος των προσφερομένων μαθημάτων. Τα προσφερόμενα 

μαθήματα αυξάνονται κατά 15 επιλεγόμενα, ποσοστό μικρό σε σχέση με τις αλλαγές που καταγράφονται 

στο σύνολο των προγραμμάτων, ενώ όσον αφορά τον τύπο οργάνωσης της γνώσης, υπερτερούν 

αριθμητικά και στις δυο περιόδους ανάλυσης (51 και 56 μαθήματα αντίστοιχα) τα μαθήματα 

διαθεματικού τύπου, δηλαδή τα μαθήματα με χαλαρές ταξινομήσεις και εξωστρεφή προσανατολισμό 

προς το πεδίο του σχολείου (Παραρτήματα Ε.1.2.2, Ε.2).  

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο που το εν λόγω πρόγραμμα διατηρεί αμετάβλητο είναι ο υψηλός 

βαθμός υποχρεωτικότητας των δραστηριοτήτων του. Το μεγαλύτερο μέρος (142 δ.μ.) από τις 182 δ.μ. 

που απαιτούνται για την απονομή του πτυχίου προέρχονται από τα 45 υποχρεωτικά μαθήματα κορμού 

(35/70 δ.μ.) και προσανατολισμού (10/20 δ.μ.), από την ξένη γλώσσα (12 δ.μ.) και από την πρακτική 

άσκηση (40 δ.μ.), η οποία, όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια, εμφανίζεται πιο ενισχυμένη ως προς την 

οργανωτικό της πλαίσιο και το γνωστικό περιεχόμενό της. Προαιρετική διατηρείται η διπλωματική 

εργασία, η οποία μάλιστα στο νεότερο πρόγραμμα εμφανίζεται λιγότερο οριοθετημένη αφού δεν 

συνδέεται ρητά με γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος, αλλά ο καθορισμός των θεμάτων 

παραπέμπεται στη συνεννόηση των φοιτητών με τους διδάσκοντες.   

                                                
163 Στο πρόγραμμα του 2008-2009 αναφέρεται ότι ο αριθμός των θέσεων στα επιλεγόμενα μαθήματα είναι ορισμένος (65 
θέσεις για Α΄ και Β΄ εξ., 60 για Γ΄ και Δ΄, 50 για Ε΄ και ΣΤ΄ εξ.) με σκοπό τη ‘ρύθμιση’ του μεγάλου αριθμού των φοιτητών. 
Ως επιλεγόμενα μαθήματα μπορούν να δηλωθούν τα υποχρεωτικά μαθήματα προσανατολισμού των τομέων που δεν 
επιλέγονται ως κατεύθυνση από κάθε φοιτητή.  
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Σταθερά μεγάλη σημασία στο πρόγραμμα αυτό φαίνεται ότι αποδίδεται στην εξειδίκευση της 

γνώσης και των ταυτοτήτων που συγκροτούνται. Τα υποχρεωτικά μαθήματα προσανατολισμού των 

τομέων, από τα οποία οι φοιτητές υποχρεωτικά καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση των σπουδών 

τους τεκμηριώνει την τάση προς εξειδικευμένη προσέγγιση στη γνώση. Η εξειδίκευση που προωθείται 

από το τμήμα για την ώρα είναι μάλλον άτυπη, ωστόσο ενισχύεται από το γεγονός ότι για τους  φοιτητές 

της κατεύθυνσης της ‘Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής’, εκτός από τα μαθήματα προσανατολισμού, η 

περαιτέρω εξειδίκευσή τους στις ειδικές ανάγκες προβλέπεται και στα πλαίσια της πρακτικής τους 

άσκησης με την αντίστοιχη πίστωση διδακτικών μονάδων. 

 Το στοιχείο της εξειδίκευσης μοιάζει να ενισχύεται περαιτέρω στο πρόσφατο πρόγραμμα του 

τμήματος από το γεγονός ότι η πρακτική άσκηση στη Β΄ Φάση της οργανώνεται με κριτήριο τη σύνδεση 

των θεωρητικών πόρων γνώσης με τις διδακτικές εφαρμογές τους στην οργάνωση δραστηριοτήτων για το 

νηπιαγωγείο. Τα γνωστικά αντικείμενα στα οποία καταρτίζονται θεωρητικά και ασκούνται πρακτικά οι 

φοιτητές είναι τα εξής: Παιδική λογοτεχνία, μαθηματικά, μουσική, γλώσσα, φυσικές επιστήμες, ρυθμική 

αγωγή, περιβαλλοντική αγωγή, διαπολιτισμική αγωγή, μουσειακή εκπαίδευση και παιδαγωγική του 

χώρου.  

Στο επίπεδο της πρακτικής άσκησης η παραπάνω αλλαγή αποτελεί ένδειξη αύξησης του ελέγχου 

από μέρους του τμήματος στο οργανωτικό πλαίσιο και στο περιεχόμενό της σε σχέση με το σχολείο. Την 

ίδια στιγμή η αλλαγή αυτή συνάδει και ενισχύει τον προσανατολισμό που διαχρονικά το πρόγραμμα 

υιοθετεί προς γνώσεις συμβατές με το πεδίο του σχολείου. Το ενδιαφέρον του τμήματος για την ενίσχυση 

και την ρύθμιση του επαγγελματικού ρόλου των μελλοντικών εκπαιδευτικών καταγράφεται και στις 

δράσεις που ανέλαβε στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, οι οποίες στην πλειονότητά τους σχετίζονται με τη 

δημιουργία και τη διάθεση ποικίλου εκπαιδευτικού υλικού για τη στήριξη της διδασκαλίας και την 

αναβάθμιση της παιδαγωγικής διαχείρισης της σύγχρονης σχολικής τάξης.  

Σε αυτό το πλαίσιο το τμήμα αναπτύσσει και προωθεί τόσο στα σύγχρονα προγράμματά 

εκπαίδευσης των φοιτητών του όσο και στα σχολεία της πρωτοβάθμιας με τα οποία συνεργάζεται 

παιδαγωγικές πρακτικές και υλικά που στο σύγχρονο πλαίσιο των πολιτικών χαρακτηρίζονται ως 

καινοτομικά. Έτσι, βλέπουμε να αξιοποιείται παιδαγωγικά η τεχνολογία της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας, να αναπτύσσεται εποπτικό υλικό για τη στήριξη των μαθητών και να δημιουργούνται 

βάσεις ηλεκτρονικού, διαθεματικού, αλληλεπιδραστικού υλικού για τη στήριξη δραστηριοτήτων και 

εκπαιδευτικών εφαρμογών στην προσχολική αγωγή.  

 



 
304 

11.1.3. Πανεπιστήμιο Πατρών  

Ακολουθεί η ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης και 

του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του 

Πανεπιστημίου Πατρών. 

 

Πίνακας 11.1.3.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ Πατρών 
 

ΠΤΔΕ Πατρών   Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 1995-1996 Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  
ΙΙ  

Τομείς 
Παιδαγωγικής Παιδαγωγικής Η πρόταση συνδέει και αιτιολογεί την αναμόρφωση με 

αναφορά στις ευρωπαϊκές πολιτικές καθώς ξεκινά με 
εκτενή αναφορά στους στόχους της ΕΕ για τη δια βίου 
εκπαίδευση και το ρόλο των εκπαιδευτικών, στη 
διαδικασία της Μπολώνιας και στο ECTS.  
Πλαίσιο δράσεων αναμόρφωσης: 
α) Η εισαγωγή του ECTS στο ΠΠΣ  
β) Η οργάνωση του σεμιναριακού και εργαστηριακού 
σκέλους των μαθημάτων σε μικρές ομάδες 15-20 
φοιτητών. 
γ) Η οργάνωση σεμιναρίων και εργαστηριακών 
ασκήσεων για τη μύηση των φοιτητών στην έρευνα.  
δ) Η εκπόνηση απολογιστικής αξιολόγησης της 
αναμόρφωσης       
ε) Η λειτουργία υπολογιστικού κέντρου πολυμέσων για 
την υποστήριξη του διαρκούς εκσυγχρονισμού του 
ΠΠΣ, καθώς και για την ανάπτυξη της χρήσης νέων 
τεχνολογιών (ΤΠΕ) στη διδασκαλία (Η/Υ, ανάπτυξη 
ηλεκτρονικού υλικού) 
Ο εκσυγχρονισμός του ΠΠΣ αναμένεται να 
συνεισφέρει:  
α) Αποτίμηση και σύγκριση του Π.Π.Σ. με άλλα εθνικά 
και ευρωπαϊκά συστήματα.  
β) Κινητικότητα των φοιτητών 
γ) Ανάπτυξη συνεργασιών του προγράμματος με 
ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
δ) Αποτελεσματικότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι και 
πλαίσια διδασκαλίας και μάθησης μέσω της ανάπτυξης 
εργαστηριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα των 
μαθημάτων και μέσω της εκπόνησης ατομικών ή/και 
συλλογικών εργασιών. 
ε) Ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
φοιτητών στις ΤΠΕ και παραγωγή ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού. 
Στ) Ανάπτυξη της εργασίας των φοιτητών σε ομάδες, 
στη χρήση ερευνητικών μεθόδων ανάλυσης καθώς και 
στη χρήση νέων τεχνολογιών (video, Η/Υ) στη 
διδασκαλία των μαθημάτων.  
Στη συνέχεια της έκθεσης τονίζεται η ανάγκη για 
διοικητική  και τεχνική υποστήριξη του έργου με 
έμπειρο προσωπικό μέσα από δραστηριότητες 
συντονισμού και παρακολούθησης της πορείας 
υλοποίησής του προγράμματος 
Υποστηρίζεται επιπλέον:    
Η συλλογή ερωτηματολογίων για την καταγραφή και 
οργάνωση πληροφοριών και τη δημιουργία αρχείων και 
βάσεων δεδομένων. Καθώς και η ανάπτυξη, 
επικαιροποίηση και ανανέωση του διαδικτυακού τόπου 
των μαθημάτων με την παρουσίαση σε ηλεκτρονική 
μορφή υποχρεωτικών μαθημάτων του ΠΠΣ. Βασικά 
παραδοτέα είναι ο οδηγός σπουδών και η τελική 
απολογιστική αξιολόγηση, η καταλογογράφηση τίτλων 
βιβλίων της βιβλιοθήκης, περιουσιακών στοιχείων, και 
ερευνητικών εργασιών φοιτητών.   

Ψυχολογίας Ψυχολογίας 
Κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πολιτικής Κοιν/γίας της εκπαίδευσης & εκπαιδευτικής πολιτικής 
Γενικών επιστημών Γενικών επιστημών 

       Κύκλοι 
μαθημάτων  

Αισθητικός Κύκλος (Μουσική, φυσική αγωγή, αισθητική 
αγωγή, Ξένες γλώσσες).  

Αισθητικός Κύκλος (Μουσική, φυσική αγωγή, 
αισθητική αγωγή, Ξένες γλώσσες) 

Θεωρητικά μαθήματα του γενικού τομέα  Φιλολογικά μαθήματα  του γενικού τομέα 
Θετικά μαθήματα του γενικού τομέα  Θετικά μαθήματα του γενικού τομέα 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά (34) 4 δ.μ.  

Αριθμός 
Μαθημ.  245 

Υποχρεωτικά (34) 3 δ.μ.  

Αριθμός 
Μαθημ.  193 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά 
(2 από κάθε τομέα) 3 δ.μ. 
Για το γενικό τομέα το ένα 
θα είναι από θεωρητικό και 
το άλλο το θετικό κύκλο.  
Επίσης υποχρεωτική είναι η 
επιλογή ενός μαθήματος από 
τα παρακάτω γνωστικά 
αντικείμενα (4): μουσική, 
φυσική αγωγή, αισθητική 
αγωγή και ξένη γλώσσα του 
αισθητικού κύκλου.  

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά  
(2 από κάθε τομέα) 3 δ.μ. 
Για το  γενικό τομέα  το ένα 
πρέπει να είναι από το 
φιλολογικό και το άλλο από 
το θετικό κύκλο. Επίσης 
υποχρεωτική είναι η επιλογή 
ενός μαθήματος από τα 
παρακάτω γνωστικά 
αντικείμενα: μουσική, 
φυσική αγωγή, αισθητική 
αγωγή και ξένη γλώσσα.  

Επιλογής ( μέχρι 14) 3 δ.μ. Επιλογής   (μέχρι 8) 3 δ.μ.  
Εργαστήριο Η/Υ 3 δ.μ.  Εργαστήρια 5 δ.μ.  

Ξένες Γλ.. 

1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό και επιλογής. Προσφέρονται 
από το διδασκαλείο ξένων γλωσσών του παν/μίου και στο 
πρόγραμμα του ΠΤΔΕ εντάσσονται στον ‘αισθητικό κύκλο’. 
Οι φοιτητές επιλέγουν τη γλώσσα που επιθυμούν 

1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό και Επιλογής. 
Προσφέρονται από το διδασκαλείο ξένων γλωσσών 
του παν/μίου και στο πρόγραμμα του ΠΤΔΕ 
εντάσσονται στον ‘αισθητικό κύκλο’. Οι φοιτητές 
επιλέγουν τη γλώσσα που επιθυμούν   

Πτυχιακή 
εργασία 

Επιλογής  [Ζο και Ηο   εξάμηνο] Αντιστοιχεί με τρία μαθήματα 
επιλογής (9 δ.μ.) 

Επιλογής, [Ζ και Η εξάμηνο] Αντιστοιχεί με τρία 
μαθήματα επιλογής (9 δ.μ.) 

Πρακτική 
Άσκηση 

Υποχρεωτική [από το Δ  μέχρι το Η εξάμηνο] 
Παρακολούθηση, μερική και αυτελής 
διδασκαλία σε δημοτικά σχολεία. Συνδέεται 
με το μάθημα διδακτικής μεθοδολογίας του 
αντίστοιχου εξαμήνου: Διδακτική φυσικών 
επιστημών (4ο), Διδακτική γλωσσικών 
μαθημάτων (5ο), Διδακτική μαθηματικών 
(6ο), Στοχαστικοκριτική διδασκαλία:  θεωρία 
και πράξη (επιλογής στο 7ο) και με τα 
αντίστοιχα παιδαγωγικά εργαστήρια.  Στο Η΄ 
εξ. εμπεριέχει 2 μέρες τη βδομάδα σε σχολεία 
και εργαστήρια και 4 βδομάδες συνεχή 
διδασκαλία. 23 δ.μ., εδώ τα μαθήματα της 
διδακτικής και η πρακτική στα σχολεία 
υπολογίζονται συνολικά.   
 

Υποχρεωτική [Α΄ εξάμηνο τριήμερη 
παρατήρηση σε σχολείο/ ενσωματώνεται 
σε ένα μάθημα του τομέα Παιδαγωγικής, 
από Ε΄ εξάμηνο μέχρι τέλος η πρακτική 
συνδέεται με τα μαθήματα και τα 
αντίστοιχα παιδαγωγικά εργαστήρια 
Διδακτικής των γλωσσικών μαθημάτων, 
των μαθηματικών και των φυσικών 
επιστημών, καθώς και του μαθήματος 
‘Στοχαστοκριτική διδασκαλία:  θεωρία 
και πράξη (Υ). 7 δ.μ. μόνο για την 
πρακτική στα σχολεία, τα μαθήματα  
διδακτικής υπολογίζονταν ξεχωριστά.   

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

Παραδόσεις Παραδόσεις 
Φροντιστήρια Φροντιστήρια 
Σεμινάρια Σεμινάρια 
Εργαστήρια και πρακτικές ασκήσεις Εργαστήρια και πρακτικές ασκήσεις 

Πτυχίο 60 μαθήματα/ 240 δ.μ.    54 μαθήματα/174 δ.μ.  

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/ΕΣΠ 21 19 

Τ+Π+/ΕΞΠ 11 15 
Τ-Π+/ΕΣΠ 40 32 
Τ-Π+/ΕΞΠ 59 35 

 

Στο διάστημα που μελετάται, το πρόγραμμα του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνεται σταθερά σε 4 τομείς, ενώ τα μαθήματα ενός από τους τομείς, αυτού 

των γενικών επιστημών, ομαδοποιούνται περαιτέρω σε 3 κύκλους, τον θεωρητικό, τον θετικό και τον 
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αισθητικό. Όσο αφορά το είδος των μαθημάτων του προγράμματος, αυτά παρουσιάζονται με αναφορά 

στους τομείς ανά εξάμηνο σπουδών και ρητά διακρίνονται σε υποχρεωτικά164 και επιλογής. Ωστόσο 

πρέπει αν σημειωθεί ότι σύμφωνα με δυο επιμέρους ρυθμίσεις (Ο.Σ. 2008-2009: 25) στο πρόγραμμα 

υπάρχει και μια ομάδα μαθημάτων, που ενώ δεν αναφέρεται ως τέτοια, φέρει χαρακτηριστικά κατ’ 

επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, υπό την έννοια ότι προσδιορίζεται ο αριθμός και ο κύκλος από όπου 

οι φοιτητές υποχρεούνται να τα επιλέξουν.  

Η περιγραφή των τομέων στους οδηγούς των δυο περιόδων δείχνει ότι αποτελούν ισχυρά δομικά 

στοιχεία οργάνωσης των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών και ερευνητικών  δραστηριοτήτων 

του προγράμματος. Η φυσιογνωμία κάθε τομέα περιγράφεται διακριτά στα πλαίσια σχετικής εισαγωγικής 

ενότητας και αφορά: α) Tο διδακτικό προσωπικό που απασχολεί, β) τα θεσμοθετημένα εργαστήρια που 

λειτουργούν σε καθέναν από αυτούς, και γ) την «αποστολή» τους -όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται- 

δηλαδή τους σκοπούς και τα θεμιτά κριτήρια επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης που 

υιοθετούνται σε καθέναν από αυτούς. Ο τρόπος συνάρθρωσης των παραπάνω στοιχείων σε κάθε τομέα 

δείχνει ανεξάρτητες πορείες ανάπτυξης καθενός από αυτούς και διαφορετικά κριτήρια ρύθμισης της 

εξουσίας (ταξινόμησης) και του ελέγχου (περιχάραξης) στο εσωτερικό τους.  

Ο τομέας της παιδαγωγικής εμφανίζει μια πολύ-επιστημονική λογική στην οργάνωση της γνώσης, 

η οποία αφορά τον «κορμό» των επιστημών της αγωγής και της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβάνοντας 

μαθήματα ειδικής αγωγής, διδακτικής της γλώσσας, διαπολιτισμικότητας, φιλοσοφίας της παιδείας, 

ιστορίας της εκπαίδευσης, παιδαγωγικής και μεθοδολογίας έρευνας, κτλ. Ο έλεγχος από μέρους των 

μελών ΔΕΠ παρουσιάζεται ιεραρχημένος ανάλογα με τη βαθμίδα και ταυτόχρονα αποκεντρωμένος σε 

σχέση με τα εργαστήρια και τις μονάδες που υποστηρίζουν το ερευνητικό και διδακτικό έργο του τομέα. 

Αντίθετα, ο τομέας της ψυχολογίας εμφανίζει περισσότερο μονοεπιστημονικά χαρακτηριστικά, αφού το 

περιεχόμενό του είναι απολύτως εστιασμένο σε ζητήματα θεωρίας, μεθοδολογίας, έρευνας και 

εφαρμογών της επιστήμης της ψυχολογίας στην εκπαίδευση. Η ρύθμιση του ελέγχου εμφανίζει 

περισσότερο συγκεντρωτικά χαρακτηριστικά, αφού στον συγκεκριμένο τομέα λειτουργούν μόνο δυο 

εργαστήρια υπό τη διεύθυνση του ενός και μόνου πρωτοβάθμιου καθηγητή που υπάρχει στον τομέα. 

Ενδεικτικό της αυστηρής ρύθμισης είναι το δεδομένο ότι ο συγκεκριμένος τομέας συμπεριλαμβάνει τα 

λιγότερα προσφερόμενα μαθήματα και εμφανίζει το μικρότερο αριθμό νέων μαθημάτων (5) σε σχέση με 

το παλαιότερο πρόγραμμα.      

Ο τομέας της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικής πολιτικής εμφανίζει διαχρονικά 

στις σχετικές περιγραφές στοιχεία χαλάρωσης των συνόρων μεταξύ των γνωστικών περιοχών που 

θεραπεύει. Ένα ενδεικτικό απόσπασμα είναι: ‘Οι επιλογές αυτές μπορούν να γίνουν περισσότερο 
                                                
164 Τα υποχρεωτικά μαθήματα δεν κατανέμονται ισάριθμα σε όλους τους τομείς. Στις περιόδους της μελέτης σταθερά ο τομέας 
της παιδαγωγικής έχει 12, της ψυχολογίας 8, της κοινωνιολογίας 5 και των γενικών επιστημών 9 υποχρεωτικά μαθήματα.  
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κατανοητές με τη μορφή «πορείας» πάνω σε κάποιο «πλέγμα» σχέσεων και ιεραρχήσεων μαθησιακών 

δραστηριοτήτων, του οποίου κόμβοι είναι τα μαθήματα’ (Ο.Σ. 1995-1996: 26 και Ο.Σ. 2008-2009: 36). 

Τα κριτήρια ρύθμισης του ελέγχου των μελών ΔΕΠ σε σχέση με τα εργαστήρια και τις μονάδες έρευνας 

και διδασκαλίας προσομοιάζουν με αυτά του τομέα παιδαγωγικής (βλ. ιστοσελίδα) ωστόσο στον Οδηγό 

Σπουδών επιλέγεται αυτά να παραμένουν άρρητα καθώς δεν περιγράφονται αναλυτικά.  

Τέλος, ο τομέας των γενικών επιστημών εμφανίζεται να ομαδοποιεί χωρίς σαφή κριτήρια 

θεωρητικά και θετικά γνωστικά αντικείμενα που «αφορούν μαθήματα που διδάσκονται στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση» αλλά και κάποια μαθήματα φιλοσοφίας «ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν 

φιλοσοφική παιδεία και παράλληλα να κατανοήσουν την ώσμωση που υπάρχει ανάμεσα στους 

διάφορους κλάδους των ανθρωπιστικών σπουδών και όχι μόνο» (Ο.Σ. 1995-1996: 28 και Ο.Σ. 2008-

2009: 38). Οι κύκλοι μαθημάτων στους οποίους διακρίνονται τα μαθήματα του τομέα φαίνεται να έχουν 

περισσότερο διαδικαστικό ρόλο όσον αφορά τις επιλογές των φοιτητών, καθώς οι δυο πρώτοι δεν 

οριοθετούνται ρητά, και ο τρίτος περιέχει μια γκάμα μαθημάτων ευρύτερη της αισθητικής αγωγής, όπως 

φυσική αγωγή και ξένες γλώσσες. Τα κριτήρια ρύθμισης του ελέγχου σε σχέση με τα εργαστήρια του 

τομέα είναι και σε αυτή την περίπτωση άρρητα στον οδηγό σπουδών, προσομοιάζουν με αυτά του τομέα 

παιδαγωγικής, ωστόσο φαίνονται λιγότερο ιεραρχημένα, αφού συναντάται καθηγητής του τμήματος, ο 

οποίος δεν εμφανίζεται να διευθύνει κάποιο από τα εργαστήρια. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για τον 

τομέα με τα περισσότερα προσφερόμενα μαθήματα και τον μεγαλύτερο αριθμό νέων μαθημάτων (22) σε 

σχέση με το παλαιότερο πρόγραμμα.  

Παρά τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις των αρχών οργάνωσης της γνώσης από τομέα σε τομέα, 

που συζητήθηκαν παραπάνω, τα στοιχεία που διατηρούνται σταθερά στο εν λόγω πρόγραμμα είναι οι 

προϋποθέσεις για την απονομή πτυχίου και το εκπαιδευτικό πλαίσιο διεξαγωγής των κύριων 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα με σημαντικά υψηλό αριθμό 

υποχρεωτικών μαθημάτων, τα οποία μάλιστα σήμερα πιστώνονται με 4 δ.μ. αντί των 3ων δ.μ. που 

έπαιρναν παλαιότερα. Επίσης, το πρόγραμμα προβλέπει ρύθμιση των κατ’ επιλογήν μαθημάτων προς 

συγκεκριμένα γνωστικά πεδία, από τα οποία όλοι οι φοιτητές θεωρείται ότι χρειάζεται να έχουν κάποιες 

βασικές γνώσεις. Αυτά είναι 2 μαθήματα από κάθε τομέα- ένα θεωρητικό και ένα θετικό για τον γενικό 

τομέα- και 1 μάθημα από καθένα από τα γνωστικά αντικείμενα του αισθητικού κύκλου, δηλαδή τη  

μουσική, τη φυσική αγωγή, την αισθητική αγωγή και την ξένη γλώσσα. Οι παραπάνω ρυθμίσεις 

παραπέμπουν στη διατήρηση σημαντικού βαθμού ομοιομορφίας στην εξειδίκευση των φοιτητών και 

μελλοντικών εκπαιδευτικών και σε περισσότερο αδιαφοροποίητες ταυτότητες, συγκριτικά με άλλα 

προγράμματα δημοτικής εκπαίδευσης. 

Παρόλα αυτά, τα δεδομένα από την ανάλυση του τύπου των μαθημάτων δείχνουν ότι οι 

ταυτότητες των αποφοίτων με το πέρασμα του χρόνου αλλάζουν τόσο ως προς τις αρχές ταξινόμησης 
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όσο και κυρίως σε σχέση με τον προσανατολισμό στα νοήματα. Η αναγνώριση της ανάγκης για 

εφαρμοσμένες γνώσεις παιδαγωγικής και διδακτικής των βασικών γνωστικών αντικειμένων του σχολείου 

φαίνεται ότι έχει συμβάλει στην αύξηση των μαθημάτων διαθεματικού τύπου από 35 σε 59 

(Παραρτήματα Ε.1.3.1 και Ε.2). Η στροφή σε πιο επαγγελματικό πρόγραμμα μαθημάτων ενισχύει τη 

λογική της πρακτικής άσκησης, η οποία ως υποχρεωτική δραστηριότητα κατείχε πάντα σημαντικό μέρος 

του προγράμματος. Μάλιστα το γεγονός ότι οι δ.μ. της πρακτικής άσκησης και των μαθημάτων που την 

συνοδεύουν σήμερα παρουσιάζονται συνολικά (23 μονάδες) παραπέμπει σε μεγαλύτερο βαθμό 

ενσωμάτωσής της στο πρόγραμμα.          

Μια άλλη αλλαγή στη σύγχρονη εκδοχή του προγράμματος ωστόσο φαίνεται να είναι η 

διεύρυνση των επιλογών των φοιτητών, άρα και τα όρια της εξειδίκευσής τους στα εξής: α) Στην 

πτυχιακή εργασία, β) στον αριθμό των μαθημάτων επιλογής που απαιτούνται για την απονομή πτυχίου 

κατά 6, και γ) στο ότι το μάθημα ‘Στοχαστικοκριτική διδασκαλία: θεωρία και πράξη’ που συνδέεται στο 

πρόγραμμα με την πρακτική άσκηση γίνεται μάθημα επιλογής. Η πτυχιακή εργασία αποτελεί μια 

σημαντική δραστηριότητα επιλογής των φοιτητών στο πρόγραμμα καθώς παραμένει προαιρετική. Όπως 

αναφέρεται στους Οδ. Σπουδών: «[Έ]χει σκοπό την ερευνητική προσέγγιση, την εξαγωγή 

συμπερασμάτων ή/και την πρακτική εφαρμογή σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο» - το «και» 

προστίθεται στη νεότερη εκδοχή, παραπέμποντας στη ρητή δυνατότητα σύνδεσης έρευνας και 

εφαρμογής. Επίσης, στη σύγχρονη εκδοχή του προγράμματος γίνεται αναλυτικότερη η περιγραφή του 

πλαισίου διεξαγωγής των εργασιών, δίνοντας έμφαση στο πλαίσιο επιλογής των θεμάτων και 

καθιστώντας ρητό τον ενεργό ρόλο των φοιτητών στον προσδιορισμό του πεδίου που τους αφορά 

ερευνητικά. Συγκεκριμένα αναφέρεται: «O φοιτητής πρέπει να καταθέσει προσχέδιο πτυχιακής εργασίας 

και ενδεικτική βιβλιογραφία και έχει δικαίωμα να αλλάξει θέμα ή επιβλέποντα εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας ενός (1) μηνός από την ημερομηνία κατάθεσης του προσχεδίου της εργασίας του» (Ο.Σ. 

2008-2009: 24). 

Ολοκληρώνοντας, όσον αφορά την αναμόρφωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ένα στοιχείο που έχει 

ενδιαφέρον είναι ότι το συγκεκριμένο τμήμα στη ρητορική που αναπτύσσει στην πρόταση, συνδέει την 

εμπλοκή στο πρόγραμμα της αναμόρφωσης  με το μάκρο-επίπεδο των ευρωπαϊκών πολιτικών της ΕΕ και 

της Διαδικασίας της Μπολώνια για την ανώτατη και δια βίου εκπαίδευση. Οι αλλαγές που προωθούνται 

σε αυτό το πλαίσιο, με εξαίρεση την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των φοιτητών στις ΤΠΕ 

και την παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού, δεν μετασχηματίζουν το περιεχόμενο και την οργάνωση της 

γνώσης στο εν λόγω πρόγραμμα. Αντίθετα, οι σημαντικότερες αλλαγές άπτονται της παιδαγωγικής. 

Συγκεκριμένα, προωθούν αποτελεσματικότερες εκπαιδευτικές μεθόδους και πλαίσια διδασκαλίας και 

μάθησης μέσω της οργάνωσης του σεμιναριακού και εργαστηριακού σκέλους των μαθημάτων σε μικρές 

ομάδες και την εκπόνηση ατομικών ή/και συλλογικών εργασιών. Μεγάλη έμφαση τέλος φαίνεται ότι 
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δόθηκε στην ενίσχυση και τη δημιουργία διοικητικών και οργανωτικών δομών/ρυθμίσεων υποστήριξης 

και αξιολόγησης του προγράμματος, όπως το ECTS, η απολογιστική αξιολόγηση, η υποστήριξη της 

κινητικότητας των φοιτητών, η καταλογογράφηση των βιβλίων, κτλ. 

 
Πίνακας 11.1.3.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΕΑΠΗ Πατρών 
 
 
ΤΕΕΑΠΗ 
Πατρών   

Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 1998-1999 Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ  

Τομείς 

1.Γνωστικής και διαφορικής ανάλυσης 1.Γνωστικής και διαφορικής ανάλυσης Η επέκταση και η ολοκλήρωση της αναμόρφωσης του 
Π.Π.Σ. καθίσταται αναγκαία με βάση: α) τη 
συσσωρευμένη εμπειρία από την συμμετοχή του 
συνόλου σχεδόν των μελών ΔΕΠ στην προηγούμενη 
φάση της αναμόρφωσης, β) την αξιοποίηση των 
αποτελεσμάτων της εσωτερικής και της εξωτερικής 
αξιολόγησης στις οποίες έχει υποβληθεί  το 
τμήμα/πρόγραμμα και γ) την ανάγκη ανάπτυξης και 
αναμόρφωσης των μαθημάτων των νεοεκλεγέντων 
μελών ΔΕΠ.  
Πλαίσιο δράσεων αναμόρφωσης/στόχοι: 
1) Η ενίσχυση και η αναδιοργάνωση των κύκλων 
διδασκαλίας και έρευνας που έχουν ως αντικείμενο τα 
μαθήματα τα οποία προσανατολίζονται στη μύηση 
των μικρών παιδιών στη γλώσσα, στις τέχνες και τις 
θετικές επιστήμες. 2) Η ανανέωση ορισμένων 
επιλεγμένων μαθημάτων βασικής υποδομής, 
αναγκαίων για τη διαμόρφωση της ταυτότητας του 
σύγχρονου εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτική Πολιτική, 
κοινωνιολογία, Εξ αποστάσεως και δια βίου 
εκπαίδευση, ανθρώπινα δικαιώματα) και τα μαθήματα 
εκπαιδευτικής έρευνας. 3) Η συγκρότηση ενός 
ισχυρού κύκλου εργαστηριακών μαθημάτων στα 
αντικείμενα τη διδακτική των επιστημών και της 
πληροφορικής με προσανατολισμό στην εκπαίδευση, 
ώστε οι εκπαιδευτικοί να έχουν επαρκή και 
ανταγωνιστική παρουσία στο απαιτητικό περιβάλλον 
της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας. 4) Η 
ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών για την 
υποστήριξη των δράσεων της αναμόρφωσης και την 
απρόσκοπτη λειτουργία του προγράμματος (Δικτυακή 
πύλη τμήματος, και σύστημα ενημέρωσης και 
επικοινωνίας μεταξύ των μελών του τμήματος).  
Το υποέργο αναπτύχθηκε σε 11 Πακέτα Εργασίας  
Οι κύκλοι των μαθημάτων ενισχύονται από α) ενεργές 
διδακτικές προσεγγίσεις, με έμφαση στις 
εργαστηριακές ασκήσεις, β) ανανέωση και 
εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού υλικού των 
μαθημάτων γ) υιοθέτηση τεχνικών διαμορφωτικής και 
τελικής αξιολόγησης (ερωτηματολόγια) δ) 
αναμόρφωση της περιοχής που αφορά τις μεθόδους 
ερευνών με τη δημιουργία κύκλου σεμιναρίων από 
καταξιωμένους ερευνητές στο χώρο της εκπαιδευτικής 
έρευνας (Π.Ε. 10). Οι διαλέξεις είναι δυνατόν να 
ενταχθούν οργανικά και σε υπάρχοντα μαθήματα 
(όπως μέθοδοι ερευνών Ι & ΙΙ, Ανθρωπολογία και 
εκπαίδευση, Σχεδιασμός και Εκπόνηση Εκπ. έρευνας). 
Σύνδεση του υποέργου με εθνικά, ευρωπαϊκά και 
διεθνή ερευνητικά ή άλλα προγράμματα στα οποία 
συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. 

2. Θεωρητικής και εφαρμοσμένης 
παιδαγωγικής 

2. Θεωρητικής και εφαρμοσμένης 
παιδαγωγικής 

3. Κοινωνικής θεωρίας και ανάλυσης 3. Κοινωνικής θεωρίας και ανάλυσης 

 
Κύκλοι 

μαθημάτων165  
 

1. Μαθήματα υποδομής - 
2. Μαθήματα σχετικά με τη γλώσσα και τη 
διδακτική της  - 

3. Μαθήματα σχετικά με τη διδακτική των 
φυσικών επιστημών  - 

4. Μαθήματα για τη διδακτική της τέχνης  - 
5.Μαθήματα σχετικά με την πληροφορική, 
την τεχνολογία και τις επικοινωνίες στην 
εκπαίδευση  

- 

Είδος μαθημάτων 
Υποχρεωτικά  (19) Αριθμός 

Μαθημ.  113 
Υποχρεωτικά  
(19) Αριθμός 

Μαθημ.  110 
Επιλογής   (31) Επιλογής (31) 

Ξένες Γλ.. 

Επιλογής [Ε] Προσφέρονται τέσσερα 
επίπεδα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, 
ρωσική και ιταλική από το διδασκαλείο. 
Επιτρέπετε η επιλογή μιας από τις 
παραπάνω γλώσσες.      

Επιλογής [Ε] Προσφέρονται αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά, ρωσικά και 
ιταλικά από το διδασκαλείο. 
Επιτρέπετε η επιλογή μιας από τις 
παραπάνω γλώσσες.      

Πτυχιακή εργασία Επιλογής [Στ, Ζ και Η  εξάμηνο], 
αντιστοιχεί με 3 μαθήματα και 9 δ.μ. 

Επιλογής [Στ, Ζ και Η  εξάμηνο], 
αντιστοιχεί με 3 μαθήματα και 9 δ.μ. 

Πρακτική 
Άσκηση 

Υποχρεωτική από Ε εξάμηνο,  16 ημέρες 
συνολικής παρουσία σε δημόσια 
νηπιαγωγεία και παρακολούθηση 
εργαστήριων προετοιμασίας και 
ανατροφοδότησης. Προαπαιτούμενο η 
ολοκλήρωση προηγούμενης φάσης της 
πρακτικής για τη συμμετοχή στις επόμενες.  

Εμφανίζεται ως ‘Διδακτική Άσκηση’. 
Υποχρεωτική από Ε εξάμηνο και 
πραγματοποιείται σε δημόσια 
νηπιαγωγεία. Πρόγραμμα της 
πρακτικής ρυθμίζεται ετησίως από τη 
Γ.Σ. Αναλυτικές οδηγίες δίνονται 
στους φοιτητές με ειδικό φυλλάδιο.  
12 δ.μ.  

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

(Θεωρητικά) Μαθήματα (Θεωρητικά) Μαθήματα 
Εργαστηριακά μαθήματα Εργαστηριακά μαθήματα 
Σεμινάρια Σεμινάρια 

Πτυχίο 
50 Μαθήματα/150 δ.μ.  50Μαθήματα/162 δ.μ (150 + 12 της 

ΠΑ) 

Τ
ύπ

ος
  

Τ+Π+/ΕΣΠ 21 21 
Τ+Π+/ΕΞΠ 6 5 
Τ-Π+/ΕΣΠ 30 34 
Τ-Π+/ΕΞΠ 36 9 

 

Τα στοιχεία που καταγράφονται στον Πίνακα 11.1.3.2. σε πρώτο επίπεδο δείχνουν ότι το 

πρόγραμμα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία 

διαχρονικά χαρακτηρίζεται από πολλαπλότητα και εναλλαγή στις αρχές ρύθμισης του παιδαγωγικού 

πλαισίου οργάνωσης και μετάδοσης της γνώσης. Επιπλέον, όπως θα αναπτύξουμε λεπτομερώς στη 

                                                
165 Οι κύκλοι μαθημάτων δεν εμφανίζονται στον Οδηγό Σπουδών του τμήματος. Περιγράφονται στην πρόταση αναμόρφωσης 
στα αντίστοιχα Πακέτα Εργασίας για την ανασυγκρότηση των Κύκλων μαθημάτων: ΠΕ1 της διδακτικής της γλώσσας, ΠΕ2 
της διδακτικής των Τεχνών, ΠΕ3 της διδακτικής των θετικών επιστημών, ΠΕ4 των μαθημάτων υποδομής, ΠΕ5 της 
πληροφορικής.   
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συνέχεια, τα δεδομένα καταδεικνύουν ότι το είδος και ο τρόπος προώθησης των αλλαγών μέσα από το 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ συντηρούν και σε ορισμένα σημεία επιτείνουν την αμφισημία των θεμιτών κριτηρίων και 

των παιδαγωγικών μηνυμάτων του προγράμματος σπουδών.   

Το πρόγραμμα οργανώνεται  σε τομείς ειδίκευσης και μετά την αναμόρφωση του ΕΠΕΑΕΚ σε 

κύκλους μαθημάτων, ωστόσο καμία από αυτές τις διακρίσεις δεν είναι ορατές στους φοιτητές μέσω των 

Οδηγών Σπουδών, αφού τελικά το κριτήριο που υιοθετείται διαχρονικά για την παρουσίαση των 

μαθημάτων του προγράμματος είναι τα 8 εξάμηνα σπουδών. Πρόκειται για ένα μοντέλο παρουσίασης το 

οποίο χαρακτηρίζεται από ισχυρό βαθμό περιχάραξης, καθιστώντας ορατά τα θεμιτά κριτήρια επιλογής, 

διαδοχής και βηματισμού των φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. Η ρύθμιση αυτού του 

είδους, ωστόσο, φαίνεται να διατηρεί ισχυρά τα σύνορα μεταξύ των μαθημάτων, καθώς η παράθεσή τους 

δεν παραπέμπει τους φοιτητές άμεσα στις νοηματικές και γνωστικές συνδέσεις μεταξύ τους Π.χ., στο 

πρώτο εξάμηνο εμφανίζονται στο πρόγραμμα απολύτως «ασύνδετα» μεταξύ τους μαθήματα, όπως η 

Εισαγωγή στην ψυχολογία, η Εισαγωγή στην κοινωνιολογία Ι, τα Ανθρώπινα δικαιώματα, κτλ (Π.Σ. 

2008-2009).  

Στο πρόγραμμα διατηρούνται αδιαφοροποίητες οι προϋποθέσεις για την απονομή του πτυχίου, 

από τις οποίες υποχρεωτικό χαρακτήρα διατηρούν διαχρονικά τα 19 υποχρεωτικά μαθήματα και η 

πρακτική άσκηση. Το πλαίσιο αυτά παραπέμπει σε ένα πρόγραμμα που ενώ δίνει μεγάλο εύρος επιλογών 

στους φοιτητές, καθιστά ωστόσο ορατή την ανάγκη εξοικείωσής τους με το πεδίο του σχολείου μέσα από 

την παρουσία τους σε δημόσια νηπιαγωγεία της περιοχής. Αντίστοιχο ενδιαφέρον δεν καταγράφεται σε 

σχέση με την έρευνα, αφού η διπλωματική εργασία ήταν και παραμένει προαιρετική.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η πρακτική άσκηση αν και πάντα είχε σημαντική θέση 

στο πρόγραμμα, διαχρονικά χαρακτηρίζεται από αμφισημία στις οργανωτικές αρχές του πλαισίου 

διεξαγωγής της. Στον οδηγό σπουδών του 1998-1999 περιγράφεται ο σκοπός της άσκησης ως εξής: 

«Αποσκοπεί στη μύηση των φοιτητών στην τέχνη της διδασκαλίας και στην τεχνική των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου» και «συνδέεται με τα γνωστικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα όλων 

των τομέων του τμήματος», ωστόσο δεν δίνονται λεπτομέρειες του πλαισίου διεξαγωγής της (σ. 18). 

Στον οδηγό σπουδών του 2009-2010 η περιγραφή της πρακτικής άσκησης παρουσιάζει διαδικαστικό 

παρά ουσιαστικό, από ακαδημαϊκή άποψη, χαρακτήρα, αφού εστιάζεται στον βηματισμό, τη διαδοχή των 

δραστηριοτήτων και τη γενικότερη διαδικασία στο εργαστήριο και τα νηπιαγωγεία, χωρίς να δίνει 

πληροφορίες για το πώς  αντιλαμβάνεται το τμήμα τη σχέση του με τα σχολεία, το σκοπό, την επιλογή 

του περιεχομένου και τα κριτήρια της αξιολόγησης της άσκησης. Ένα ενδεικτικό απόσπασμα της 

περιγραφής της άσκησης που επαναλαμβάνεται και στα τέσσερα εξάμηνα είναι: «Εργαστήριο: 

Προγραμματισμός και προετοιμασία των δράσεων στο νηπιαγωγείο, παράδοση, παρουσίαση και 
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αξιολόγηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων» και «Νηπιαγωγείο: Κατά τις τέσσερις (4) ημέρες, 

σχεδιάζουν και υλοποιούν από δυο (2) ημερήσια προγράμματα το κάθε άτομο» (Ο.Σ. 2009-2010: 8-9).  

Ένα άλλο στοιχείο που φαίνεται παγιωμένο στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι οι άρρητες 

πρακτικές ρύθμισης του παιδαγωγικού πλαισίου αρκετών δραστηριοτήτων και η παραπομπή της 

διευθέτησής τους στο πλαίσιο της άμεσης επικοινωνίας με τους διδάσκοντες. Ενδεικτικά παρατίθεται η 

φράση που συναντάται στην περιγραφή της διπλωματικής εργασίας: «Όποιος φοιτητής συμφωνήσει με 

μέλος ΔΕΠ τμήματος να εκπονήσει Δ.Ε. υπό την επίβλεψή του το δηλώνει στη γραμματεία του 

τμήματος» (Ο.Σ. 1998-1999: 19 και Ο.Σ. 2009-2010: 10). Αντίστοιχες αναφορές συναντώνται: α) Στις 

περιγραφές των εργαστηριακών μαθημάτων, όπου οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής τους δίνονται 

προφορικά από τους διδάσκοντες στην αρχή κάθε εξαμήνου, και β) στις περιγραφές των σεμιναρίων στα 

οποία όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν «θα πρέπει να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα στη 

διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του εξαμήνου» (ο.π.).        

Σε αντίθεση με τα παραπάνω άρρητα κριτήρια της θεμιτής παιδαγωγικής επικοινωνίας φαίνεται 

ότι βρίσκεται η ομοιογενής φόρμα περιγραφής των μαθημάτων στις νεότερες εκδοχές του Οδηγού 

Σπουδών του τμήματος. Το γεγονός ότι ο κάθε διδάσκων ξεχωριστά καλείται να περιγράψει το πλαίσιο 

διεξαγωγής των μαθημάτων του (στόχους, περιεχόμενο, μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγηση) 

εξασφαλίζει συνθήκες πολύ ορατής παιδαγωγικής για τους φοιτητές ή κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. 

Ωστόσο, δεν μπορεί να μην αναφερθεί ότι η χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις ονομαστική αναφορά 

διαδικασιών διδασκαλίας και αξιολόγησης (εκπόνηση/ αξιολόγηση ομαδικής εργασίας) και η επανάληψη 

πληροφοριών (διαλέξεις, γραπτές εξετάσεις), που καταγράφεται σε αρκετές περιπτώσεις μαθημάτων 

δείχνει μια μάλλον τυπική χρήση της φόρμας με περιορισμένο παιδαγωγικό ρόλο. 

Κρίσιμες, τέλος, για την κατανόηση της σύγχρονης φυσιογνωμίας του προγράμματος είναι οι 

αλλαγές στο περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος. Πρώτον, εντοπίζεται χαλάρωση των 

ταξινομήσεων του προγράμματος σε δυο σημεία: α) Στο πλαίσιο αναμόρφωσης του ΕΠΕΑΕΚ, όπου ο 

βασικός άξονας όλων των δράσεων ήταν οι κύκλοι μαθημάτων, και β) στην οργάνωση του περιεχομένου 

των 113 προσφερόμενων μαθημάτων, τα οποία σύμφωνα με τη θεωρητική ανάλυση, κυρίως εμφανίζουν 

χαλαρές ταξινομητικές σχέσεις (30 διεπιστημονικού και 36 διαθεματικού τύπου μαθήματα).  

Η δεύτερη αλλαγή δείχνει το μεγαλύτερο προσανατολισμό των μαθημάτων προς αντικείμενα 

εφαρμογής και διαχείρισης κοινωνικών ή εκπαιδευτικών προβλημάτων/ πλαισίων. Η τάση αυτή 

επιβεβαιώνεται από τρία βασικά σημεία: α) τις δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ που ρητά συνδέονται τόσο με τη 

σχολική τάξη όσο και ευρύτερα με το απαιτητικό περιβάλλον της κοινωνίας της γνώσης και της 

πληροφορίας, β) τη στήριξη της βιωματικής εμπλοκής των φοιτητών με την εφαρμοσμένη γνώση μέσα 

από εργαστηριακά μαθήματα και ασκήσεις, γ) την αύξηση των μαθημάτων με εξωστρεφή 
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προσανατολισμό του περιεχομένου τους, με σημαντικότερη αυτή των μαθημάτων διαθεματικού τύπου 

(από 9 στα 36  μαθήματα) (Παραρτήματα Ε.1.3.2 και Ε.2 ).  

Η τρίτη αλλαγή αφορά στα πεδία άντλησης των πόρων γνώσης του προγράμματος. Από την 

ανάλυση των μαθημάτων του 2008-2009 εμφανίζονται ενισχυμένα τα μαθήματα της πληροφορικής, τα 

οποία είναι 8 στον αριθμό και κατανέμονται ως υποχρεωτικά και επιλογής σε όλα τα ακαδημαϊκά 

εξάμηνα του προγράμματος. Αντίστοιχα ενισχυμένη εμφανίζεται η θέση των μαθημάτων διδακτής της 

φυσικής, της βιολογίας και των μαθηματικών. Νεοεισερχόμενα μαθήματα θεωρητικού χαρακτήρα στο 

πρόγραμμα είναι: Ανθρώπινα δικαιώματα, Θεωρίες της δημοκρατίας: Κλασσικές προσεγγίσεις και 

σύγχρονα προβλήματα, Ιστορία της τέχνης Ι και ΙΙ, Τα δικαιώματα του παιδιού, Οικογενειακός 

προγραμματισμός, Κειμενογλωσσολογία, Εναλλακτικά προγράμματα νηπιαγωγείου. Τέλος, σε σχέση με 

το πρόγραμμα του 1998-1999 καταγράφονται τρεις επιπλέον αλλαγές: α) Κατάργηση σημαντικού 

αριθμού μαθημάτων φιλοσοφίας, γλώσσας και κοινωνιολογίας, β) αντικατάσταση κάποιων μαθημάτων 

από νέα, ίδιου γνωστικού αντικειμένου και στις περισσότερες περιπτώσεις ίδιου προσανατολισμού, όπως 

μαθήματα ψυχολογίας με ακαδημαϊκό προφίλ, και γ) μετονομασία μαθημάτων, που ενώ δεν αλλάζει 

ουσιαστικά το περιεχόμενο και τα παιδαγωγικά μηνύματα που μεταδίδονται στους φοιτητές, εντούτοις ως 

πρακτική είναι ενδεικτική της πολλαπλότητας των αλλαγών που χαρακτηρίζει συνολικά το προφίλ του 

προγράμματος.    

 

11.1.4. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
 
 

Ακολουθεί η ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και 

του Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων. 

 

Πίνακας 11.1.4.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ Ιωαννίνων  
 

ΠΤΔΕ Ιωαννίνων  Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 1994-1995 Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ  
Τομείς - -    (λόγω μικρού αριθμού μελών ΔΕΠ) Πλαίσιο δράσεων αναμόρφωσης/ στόχοι: 

Αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμός του προγράμματος 
σπουδών ώστε το τμήμα να παρέχει στους αποφοίτους 
του: α) Επιστημονική επάρκεια, β) Επίκαιρες 
προσωπικές δεξιότητες, γ)  Ετοιμότητα για 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις κριτικές θεωρήσεις  και  
πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία, δ) διεύρυνση των 
γνωστικών αναφορών τους σε ζητήματα Τεχνολογιών 
πληροφορίας και επικοινωνιών ως αναγκαία συνθήκη 
για τη δια βίου πρόσβαση στη γνώση, και ε) ανάπτυξη 
από τους φοιτητές ερευνητικών δεξιοτήτων που θα 
τους επιτρέπουν να μετέχουν σε διαδικασίες 
παραγωγής και επικαιροποίησης του επιστημονικού 
λόγου στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής.  
 
Οι δράσεις επεκτείνονται σε 18 συνολικά μαθήματα 
του προγράμματος, τα οποία δεν αναφέρονται. Για 
αυτά προβλέπεται η δημιουργία προϋποθέσεων 

 
Κύκλοι 

μαθημάτων  
 

Α΄ κύκλος  (24 μαθήματα/ 17 Υ και 7 ΚεΥ)  108 δ.μ. 
Περιέχει μαθήματα των επιστημών της αγωγής 

Α΄ κύκλος (20 μαθήματα/ 13 Υ και 7 ΚεΥ)  60 
δ.μ. Μαθήματα των επιστημών της αγωγής 

Β΄ κύκλος (9 μαθήματα/ 6 Υ και  3 ΚεΥ) 40.5 δ.μ  
Περιέχει γενικές και ειδικές διδακτικές  

Β΄ κύκλος (9 μαθήματα/ 6 Υ και  3 ΚεΥ) 27 
δ.μ. Γενικές και ειδικές διδακτικές 

 Γ΄ κύκλος (15 μαθήματα/ 5 Υ και 6 ΚεΥ και 4 Ε) 
67.5 δ.μ. Τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν 
ανήκουν στα πρωτεύοντα γνωστικά αντικείμενα, 
δηλ. τη γλώσσα και τα μαθηματικά, ενώ 
συμπεριλαμβάνει και τέσσερα μαθήματα 
επιλογής που ανήκουν στα δευτερεύοντα 
γνωστικά αντικείμενα. Τα μαθήματα αυτού του 
κύκλου κατανέμονται σε 2 συνδυασμούς (7 
γλώσσας και 4 μαθηματικών ή 8 μαθηματικών 
και 3 γλώσσας). Οι φοιτητές με δική τους ευθύνη 
επιλέγουν τον έναν από τους δυο αυτούς 
συνδυασμούς. Τα επιλεγόμενα μαθήματα μπορεί 
να προσφέρονται και από άλλα τμήματα του 
πανεπιστημίου.  

 Γ΄ κύκλος (19 ΚεΥ μαθήματα) 57 δ.μ. 
Μαθήματα ειδίκευσης. Υποχρεωτικά 
επιλέγονται 8 μαθήματα από  1 πρωτεύον 
γνωστικό αντικείμενο (γλώσσα ή 
μαθηματικά), 8 μαθήματα από 2 
δευτερεύοντα γνωστικά αντικείμενα, 4 + 4. 
Από το πρωτεύον μάθημα που δεν 
επιλέγεται υπάρχει η υποχρέωση 
παρακολούθησης 3ων μαθημάτων. Τα 
μαθήματα αυτά υπάρχουν σε 4 
συνδυασμούς, από τους οποίους ο ένας 
προβλέπει και την εκπόνηση διπλωματικής 
εργασίας (αντιστοιχεί με 4 μαθήματα). Τα 
δευτερεύοντα μπορούν να επιλέγονται και 
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από άλλα τμήματα του πανεπιστημίου.  ανάπτυξης παράλληλων πηγών ενημέρωσης 
(ψηφιοποίηση υλικού, τη βιβλιογραφική ενημέρωση) 
και ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης με σχετικό 
περιεχόμενο.  
 
Η πρόταση συνεχίζεται με την τεκμηρίωση του 
επιβεβλημένου της επικαιροποίησης και της 
αναδιάρθρωσης των  προγραμμάτων προπτυχιακών 
σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ και ειδικότερα των 
τμημάτων επιστημών της αγωγής ενόψει των 
σύγχρονων συνθηκών που διαμορφώνονται από 
παράγοντες όπως τα πρώτα αποτελέσματα 
αξιολογήσεων εθνικών και διεθνών οργανισμών, η 
λειτουργία μεταπτυχιακών, η συμμετοχή σε 
ευρωπαϊκές συμπράξεις, η ανανέωση του διδακτικού 
προσωπικού των τμημάτων, η αναγόρευση της 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε ζήτημα πρώτης 
προτεραιότητας και η ανάγκη για ζεύξη των 
προγραμμάτων σπουδών με της αγορά εργασίας 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.   
  
Πακέτα Εργασίας:  
ΠΕ1 Λειτουργία «Μονάδας διαχείρισης του έργου της 
Αναμόρφωσης του ΠΠΣ» στο τμήμα, σε συνέργια με 
τη «Μονάδα διδακτικού σχεδιασμού, ανάπτυξης και 
παραγωγής εκπαιδευτικού λογισμικού, ψηφιακού και 
έντυπου εποπτικού υλικού, δικτυακής διάχυσης και 
υποστήριξης» που λειτουργούσε σε επίπεδο κεντρικής 
δράσης. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου και 
ανάπτυξη δικτυακής πύλης.  
ΠΕ2 Ψηφιοποίηση εκπαιδευτικού και ερευνητικού  
υλικού 
ΠΕ3  Συγκρότηση παράλληλης βιβλιογραφίας  
ΠΕ4 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και συντήρηση δικτυακής 
πύλης.  
 
Ακολουθεί αναφορά στις αρχές συγκρότησης του 
προγράμματος διαχρονικά και εκτενή περιγραφή του 
σημερινού οργανωτικού του πλαισίου.   
 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά (28) 

Αριθμός 
Μαθημ.  94
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Υποχρεωτικά (19) 

Αριθμός 
Μαθημ.  65 

Κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικά (16) 

Κατ’ επιλογή 
υποχρεωτικά (29) 

Επιλόμενα  (4) - 
Προαιρετικά μαθήματα 
γενικού ενδιαφέροντος 
(π.χ. μουσική,εικαστικά) 

Προαιρετικά 
Μαθήματα 
γενικότερης παιδείας  

Ξένες Γλ.. 

Αναγκαία η προσκόμιση επάρκειας σε μια από τις 
εξής ξένες γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά 
μετά από ειδικές εξετάσεων. Ο βαθμός της επάρκειας 
συνυπολογίζεται στο συνολικό βαθμό του πτυχίου. 
Υπάρχει και προαιρετικό τμήμα ορολογίας στην ξένη 
γλώσσα. 

Αναγκαία η προσκόμιση επάρκειας σε μια από 
αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά μέσω εξετάσεων. 
Ο βαθμός αυτός συνυπολογίζεται στο 
συνολικό βαθμό του πτυχίου. Υπάρχει και 
προαιρετικό τμήμα ορολογίας στην ξένη 
γλώσσα. 

Πτυχιακή 
εργασία 

Υποχρεωτική [Υ] (7ο και 8ο   εξάμηνο) 19.5 
δ.μ. Τα θέματα ανακοινώνονται μέχρι 30 4ου 
κάθε ακαδημαϊκού έτους. Οι εργασίες πρέπει 
να  περατώνονται στη διάρκεια ενός έτους και 
ο κάθε διδάσκων μπορεί να επιβλέπει μέχρι 12 
εργασίες ετησίως. Επίσης δίνονται τεχνικές 
οδηγίες συγγραφής και παρουσίασης των 
εργασιών, οι οποίες είναι κοινές για όλους.   

Επιλογής [Ε] (7ο και 8ο εξάμηνο). Υπάρχει η 
δυνατότητα παράτασης κατά ένα έτος. Όσοι 
επιλέξουν τη διπλωματική υποχρεούνται να 
παρακολουθούν και δεύτερο μάθημα στη 
μεθοδολογία της Παιδαγωγικής έρευνας. Τα 
θέματα τα επιλέγει ο φοιτητής σε συνεργασία 
με τον επιβλέποντα, μπορεί να είναι και 
συλλογική αλλά η συμβολή κάθε 
συμμετέχοντα πρέπει να είναι εμφανής. 12 δ.μ.  

Πρακτική 
Άσκηση 

Υποχρεωτική από Δ εξάμηνο για 3 εβδομάδες ανά 
εξάμηνο. Η Π.Α. προϋποθέτει την εξοικείωση των 
φοιτητών με τα αντικείμενα του Α΄ κύκλου 
μαθημάτων και συνδέεται άμεσα με τα μαθήματα του 
Β΄ κύκλου. Περιέχει δειγματικές ασκήσεις στο 
παν/μιο, παρακολουθήσεις και διδασκαλίες εκ 
μέρους των φοιτητών στα σχολεία, στα μαθήματα 
που συνδέονται με τα αντικείμενα του αντίστοιχου 
εξαμήνου στο παν/μιο. Στο Η΄ εξάμηνο για μια 
εβδομάδα οι φοιτητές αναλαμβάνουν το πλήρες 
πρόγραμμα διδασκαλίας μιας τάξης.  Η ολοκλήρωση 
των υποχρεώσεων στις πρακτικές ασκήσεις αποτελεί 
προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή των φοιτητών στις 
εξετάσεις των αντίστοιχων μαθημάτων ειδικής 
διδακτικής του εξαμήνου.  

Υποχρεωτική από το Στ΄ εξάμηνο για 3 
εβδομάδες ανά εξάμηνο. Το πλαίσιο 
διεξαγωγής της πρακτικής ήταν όμοιο με 
σήμερα, με εξαίρεση την πρόβλεψη της 
διδασκαλίας ενός πλήρους εβδομαδιαίου 
προγράμματος από τους φοιτητές κατά 
το Η εξάμηνο, που δεν προβλεπόταν. 
Επίσης, η πρακτική άσκηση δεν 
πιστωνόταν με διδακτικές μονάδες.  

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

Συγκεκριμένη διδασκαλία Συγκεκριμένη διδασκαλία 
Φροντιστήρια Φροντιστήρια 
Πρακτικές ασκήσεις Πρακτικές ασκήσεις 
Μέσα από ερευνητικά προγράμματα Μέσα από ερευνητικά προγράμματα 

Πτυχίο 48 Μαθήματα/ 240 δ.μ.  48 Μαθήματα/ 144 δ.μ. 

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/ΕΣΠ 21 24 

Τ+Π+/ΕΞΠ 17 8 
Τ-Π+/ΕΣΠ 23 10 
Τ-Π+/ΕΞΠ 27 14 
  

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο δεν δομείται σε τομείς, αλλά σε τρεις κύκλους 

μαθημάτων, οι οποίοι παραπέμπουν στα σύνολα γνώσεων και εξειδικεύσεων που το τμήμα προκρίνει ως 

αναγκαία για την κατάρτιση των φοιτητών του και μελλοντικών εκπαιδευτικών. Ο Πρώτος Κύκλος 

περιλαμβάνει μαθήματα του ευρύτερου πεδίου των επιστημών της αγωγής, ο δεύτερος μαθήματα 

Διδακτικής (γενικής και ειδικής) και ο Τρίτος κύκλος μαθήματα Ειδίκευσης, δηλαδή μαθήματα σχετικά 

με την κατάρτιση των φοιτητών στο περιεχόμενο των μαθηματικών και της γλώσσας του δημοτικού 

σχολείου, καθώς και σε τέσσερα ακόμα δευτερεύοντα γνωστικά αντικείμενα. Τα μαθήματα είναι βασικά 

υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, ενώ προβλέπονται και 4 μαθήματα επιλογής. Τα κατ’ 

                                                
166 Όπως θα αναφερθεί εκτενώς στη συνέχεια, τα μαθήματα στο εν λόγω πρόγραμμα δεν μπορούσαν να προσδιοριστούν 
απολύτως διότι η μη σαφής παρουσίασή τους στους Ο.Σ. καθιστούσαν δύσκολες τις αναγκαίες αντιπαραβολές.    
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επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα είναι κρίσιμα για την ανάπτυξη των άτυπων εξειδικεύσεων οι οποίες, 

όπως θα συζητηθεί στη συνέχεια, εμφανίζονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Το στοιχείο αυτό φαίνεται 

να δικαιολογεί τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού ακροατηρίου φοιτητών σε αυτά ανάλογα με τον 

κύκλο σπουδών (130 άτομα για τα μαθήματα του Α΄ και Γ΄ κύκλου και 100 άτομα για τα μαθήματα των 

διδακτικών).     

 Η διάρθρωση του προγράμματος εμφανίζεται γενικά σταθερή στην περίοδο που μελετάται, 

ωστόσο καταγράφονται και κάποιες διαφοροποιήσεις στο περιεχόμενο και στις αρχές οργάνωσης και 

μετάδοσης της γνώσης, οι οποίες δείχνουν μεταβολές των προτεραιοτήτων του τμήματος προς ένα πιο 

αυστηρά οριοθετημένο πλαίσιο ρύθμισης της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αφενός προς την επαγγελματική 

εξειδίκευση και αφετέρου προς την έρευνα. Το πρώτο σημαντικό στοιχείο αλλαγής είναι η αύξηση του 

βαθμού της υποχρεωτικότητας του προγράμματος. Τα σημαντικότερα σημεία ενίσχυσης της 

υποχρεωτικότητας εντοπίζονται στα εξής: α) Αύξηση των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος 

από 19 σε 28 (4 στον Α΄ κύκλο και 5 στην Γ΄ κύκλο),  β) επέκταση της πάντα υποχρεωτικής πρακτικής 

άσκησης στο Δ΄ εξάμηνο από το ΣΤ΄ και εμπλουτισμός της με υποχρεωτικές αυτοτελείς διδασκαλίες των 

φοιτητών στο Η΄ εξάμηνο, και δ) καθιέρωση της υποχρεωτικής πτυχιακής εργασίας. 

 Ειδικότερα, όσο αφορά το είδος των μαθημάτων και την περιχάραξή τους στους κύκλους 

σπουδών τα δεδομένα δείχνουν καταρχάς διατήρηση και μάλλον ενίσχυση της απόκτησης 

εξειδικευμένων γνώσεων στα διδακτικά αντικείμενα του δημοτικού σχολείου και μάλιστα σε αυτά που 

ευρέως, αλλά και από τις πολιτικές, θεωρούνται σημαντικότερα. Συγκεκριμένα, ο Γ΄ κύκλος σπουδών 

που αφορά την ειδικότητα, στη νεότερη εκδοχή του προγράμματος εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά: α) 

Καθιέρωση 5 υποχρεωτικών μαθημάτων (γλώσσας, μαθηματικών, πληροφορικής, φυσικής και 

περιβαλλοντικών επιστημών), ώστε να εξασφαλίζεται το ελάχιστο αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο για το 

σύνολο των φοιτητών σε σχέση με τα μαθήματα του σχολείου, β) περισσότερο ορατή ρύθμιση των 

κριτηρίων επιλογής των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του κύκλου μέσα από τη μείωση των 

δυνατών συνδυασμών των πρωτευόντων μαθημάτων ειδίκευσης από 4 σε 2 – καταργήθηκε ο τρίτος 

συνδυασμός με τα σχεδόν ισάριθμα μαθήματα σε κάθε αντικείμενο (6 και 8 αντίστοιχα) και ο τέταρτος 

που περιλάμβανε την προαιρετική παλαιότερα πτυχιακή εργασία (βλ. Πίνακα 11.1.4.1). Σε αυτό το 

πλαίσιο, τα μαθηματικά και η γλώσσα εμφανίζονται ρητά ως τα δυο πρωτεύοντα μαθήματα ειδίκευσης 

του προγράμματος και ανάλογα με την επιλογή συνδυασμού που ο κάθε φοιτητής θα κάνει στο 

προσωπικό του πρόγραμμα θα αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις του ενός ή του άλλου αντικειμένου - 

ένα είδος «άτυπης» εξειδίκευσης στα «σημαντικά» διδακτικά αντικείμενα του σχολείου167. Πρέπει να 

                                                
167 Οι δυο ‘εξειδικεύσεις’ με τη μορφή που συναντώνται –ως συνδυασμοί- επιτρέπουν την υπόθεση ότι έχουν επιλεγεί ως 
δομικό στοιχείο του εν λόγω προγράμματος με σκοπό να υπάρχει ‘συμβατότητα’ με το γνωστικό υπόβαθρο των φοιτητών από 
τις θεωρητικές και τις θετικές κατευθύνσεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχα και άρα να διευκολύνεται η 
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προσθέσουμε ότι τα μαθήματα των δευτερευόντων διδακτικών αντικειμένων στο νεότερο πρόγραμμα 

έχουν το χαρακτήρα μαθημάτων επιλογής, γεγονός που ενισχύει τη θέση των πρωτευόντων ως τέτοιων 

στο πρόγραμμα, τόσο σε πραγματικό επίπεδο, αλλά κυρίως συμβολικά.  γ) Τέλος, ενδιαφέρον στοιχείο 

για την κατανόηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι το ότι φαίνεται να αναπτύσσεται στη βάση 

της αποδοχής «σχολικών» σχημάτων ιεράρχησης της γνώσης σε πρωτεύοντα υποχρεωτικά μαθήματα 

μαθηματικών και γλώσσας, σε δευτερεύοντα μαθήματα επιλογής, π.χ. βιολογία, ιστορία κτλ και σε 

προαιρετικά μαθήματα εικαστικών και μουσικής, τα οποία δεν υπολογίζονται καν για την απονομή του 

πτυχίου.  

 Τα κριτήρια επιλογής, διαδοχής και βηματισμού στα μαθήματα του συγκεκριμένου προγράμματος 

ήταν και παρόλο που όπως ήδη αναφέρθηκε έχουν απλοποιηθεί παραμένουν αρκετά περίπλοκα για τους 

φοιτητές, γεγονός που οφείλεται σημαντικά στον τρόπο παρουσίασής του στον Οδηγό Σπουδών. Η 

μελέτη του έδειξε ότι δεν πρόκειται για έναν ιδιαιτέρως λειτουργικό στην πλοήγηση και χρήση οδηγό 

σπουδών, αφού τα μαθήματα παρουσιάζονται σε διάφορες λίστες, είτε με αναφορά στον κύκλο όπου 

ανήκουν, είτε ως συνολικός κατάλογος, ενώ στα αντίστοιχα διαγράμματα η μόνη πληροφορία που δίνεται 

είναι αν ανήκουν στο χειμερινό ή το εαρινό εξάμηνο. Φαίνεται ότι για τη διευκόλυνση των φοιτητών 

επιλέγεται η παράθεση μιας ενδεικτικής κατανομής των μαθημάτων στα εξάμηνα, ωστόσο και αυτή δεν 

στερείται πλήθους επιμέρους ρυθμίσεων και πολύπλοκων οδηγιών. Επίσης, η θέσης της υπό μορφή 

υποδείγματος ενδέχεται να λειτουργεί εξαιρετικά κανονιστικά για τους φοιτητές, οι οποίοι δεδομένων 

των περίπλοκων συνθηκών ρύθμισης του συγκεκριμένου προγράμματος είναι πιθανότατο να μην την 

εκλαμβάνουν ως ενδεικτική, αλλά απλά να την αναπαράγουν στο προσωπικό τους πρόγραμμα.       

Επιστρέφοντας στο ζήτημα της σχέσης που εγκαθιδρύει το συγκεκριμένο πρόγραμμα με το 

σχολείο ως πεδίο αναπλαισίωσης των γνώσεων αλλά και ως ο βασικός επαγγελματικός χώρος των 

αποφοίτων των παιδαγωγικών τμημάτων, η ανάλυση εστιάζεται στην Πρακτική άσκηση. Πρόκειται για 

μια κεντρική δραστηριότητα του προγράμματος για τη σύνδεση της εκπαιδευτικής θεωρίας με την 

σχολική πραγματικότητα. Διαχρονικά η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική. Όπως αναφέρεται: ‘Οι 

φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει τις υποχρεώσεις τους δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του 

αντίστοιχου μαθήματος’ (Ο.Σ. 2008-2009: 48). Απαιτεί την ανελλιπή συμμετοχή των φοιτητών στις 

προβλεπόμενες από το πρόγραμμα δραστηριότητες κάθε εξαμήνου, ενώ έχει αυστηρή διαδοχή σε σχέση 

με τα μαθήματα του Α΄ κύκλου και των κύκλων της διδακτικής168 και της ειδικότητας. Τέλος, η ευθύνη 

της οργάνωσης και της διεξαγωγής της ανήκει αποκλειστικά στο τμήμα και στα αρμόδια μέλη ΔΕΠ, τα 

                                                                                                                                                                     
περάτωση των σπουδών τους. Ανεξάρτητα από αυτό, ωστόσο, φαίνεται να επιβεβαιώνεται και να αξιοποιείται μια παλαιότερη 
συζήτηση που αφορούσε τη μεγαλύτερη εξειδίκευση των δασκάλων στα «πρωτεύοντα» μαθήματα.    
168 Η βαρύτητα που δίνεται στη διδακτική και την πρακτική άσκησή της φαίνεται στην επισήμανση ότι «η παρακολούθηση 
των μαθημάτων των διδακτικών του Β΄ κύκλου που σχετίζονται με τις πρακτικές είναι υποχρεωτική και οι φοιτητές δεν 
μπορούν να απουσιάσουν περισσότερες από δυο φορές» (Ο.Σ. 2008-2009: 25).    
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οποία αποτελούν επίσης τους συνδέσμους του τμήματος με τα αρμόδια όργανα του σχολικού θεσμού 

(προϊσταμένους, σχολικούς Συμβούλους, δασκάλους, κτλ). Στη σύγχρονη εκδοχή το προγράμματος το 

πλαίσιο αυτό φαίνεται να ενισχύεται περαιτέρω τόσο αναφορικά με τη διάρκεια, όσο και με το είδος της 

εμπλοκής των φοιτητών στη σχολική ζωή. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών η 

Π.Α. ξεκινά νωρίτερα κατά 2 εξάμηνα, από το ΣΤ΄ στο Δ΄, ενώ κατά το Η΄ εξάμηνο οι φοιτητές για μια 

εβδομάδα αναλαμβάνουν την επιμέλεια και τη διδασκαλία όλων των μαθημάτων μιας τάξης δημοτικού, 

όταν στην παλαιότερη εκδοχή του προγράμματος η αυτοτελής διδασκαλία των φοιτητών αφορούσε μόνο 

κάποια μαθήματα του προγράμματος.  

Η σύνδεση με το επαγγελματικό πεδίο του σχολείου και την αγορά εργασίας γενικότερα στην 

σύγχρονη εκδοχή του προγράμματος φαίνεται να ενισχύεται και στο επίπεδο των μαθημάτων 

(Παράρτημα Ε.1.4.1 και Ε.2). Από την ανάλυση των αρχών αναπλαισίωσης της γνώσης και 

συνακόλουθα των ταυτοτήτων που προβάλλονται προκύπτει ότι η πλεινότητα των μαθημάτων σήμερα 

φέρουν χαρακτηριστικά του διαθεματικού επαγγελματικού τύπου οργάνωσης της γνώσης, ενώ σημαντική 

αύξηση εμφανίζουν και τα μαθήματα του παραδοσιακότερου επαγγελματικού τύπου. Τα 

μονοεπιστημονικά μαθήματα ακαδημαϊκού τύπου, που πλειοψηφούσαν με διαφορά στο παλαιότερο 

πρόγραμμα, μειώνονται. Αντίθετα, σημαντική αύξηση εμφανίζουν τα μαθήματα διεπιστημονικού τύπου, 

τα οποία μυούν τους φοιτητές στην ιδέα της χαλάρωσης συνόρων μεταξύ των ακαδημαϊκών πεδίων της 

γνώσης. Οι αλλαγές αυτές φαίνεται ότι έχουν ενισχυθεί σημαντικά από την αναμόρφωση στα πλαίσια του 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Το τμήμα στη σχετική πρόταση αποδέχεται ως αναγκαία τη ζεύξη των προγραμμάτων 

σπουδών με την αγορά εργασίας και προωθεί τόσο την ανάγκη για ανάπτυξη επίκαιρων προσωπικών 

δεξιοτήτων από τους εκπαιδευτικούς όσο και το σύγχρονο αίτημα για διεύρυνση των γνωστικών 

αναφορών τους σε ζητήματα Τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών ως αναγκαία συνθήκη για τη 

δια βίου μάθηση. Ταυτόχρονα προωθείται η ιδέα της διεπιστημονικής προσέγγισης της γνώσης, τόσο για 

εκπαιδευτικούς όσο και για ερευνητικούς σκοπούς.       

Ολοκληρώνοντας, τα δεδομένα δείχνουν ότι παράλληλα με τον σαφή επαγγελματικό 

προσανατολισμό της θεμιτής γνώσης στο δημοτικό σχολείο, ενισχύεται στο πρόγραμμα και η ιδέα της 

έρευνας. Η καθιέρωση της υποχρεωτικής Πτυχιακής εργασίας αποτελεί τη σημαντικότερη αλλαγή προς 

αυτή την κατεύθυνση με αποτέλεσμα όλοι οι φοιτητές να εμπλέκονται αναγκαστικά με την ερευνητική 

διαδικασία. Το γεγονός ότι τα θέματα ανακοινώνονται από το τμήμα και ότι δίνονται λεπτομερείς οδηγίες 

συγγραφής και παρουσίασης των εργασιών φαίνεται να τυποποιεί τη διαδικασία και να της δίνει το 

χαρακτήρα μιας μαζικής άσκησης στην έρευνα. Από μια άλλη οπτική, ωστόσο, η πρακτική αυτή είναι 

θεμιτή αν όχι αναγκαία προκειμένου, σε ένα μαζικό προπτυχιακό κύκλο σπουδών, όπου η πρωτογενής 

και πρωτότυπη έρευνα δεν είναι το ζητούμενο, η εκπόνηση πτυχιακής από το σύνολο των φοιτητών να 

καθίσταται εφικτή. Η προσπάθεια διαχείρισης του φόρτου εργασίας που δημιουργεί η υποχρεωτική 
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πτυχιακή εργασία σε φοιτητές και επιβλέποντες φαίνεται στα εξής: α) Στον προσδιορισμό του ενός Ακ. 

έτους ως το αναγκαίο διάστημα περάτωσης κάθε εργασίας, και β) στον καθορισμό του μέγιστου αριθμού 

12 εργασιών που ο κάθε διδάσκων μπορεί να επιβλέπει ετησίως. Είναι σημαντικό τέλος να αναφερθεί ότι 

η ανάπτυξη από τους φοιτητές ερευνητικών δεξιοτήτων που θα τους επιτρέπουν να μετέχουν σε 

διαδικασίες παραγωγής και επικαιροποίησης του επιστημονικού λόγου στο χώρο των Επιστημών της 

Αγωγής αποτελεί έναν από τους στόχους της αναμόρφωσης του προγράμματος στα πλαίσια του 

ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.  

 

Πίνακας 11.1.4.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΝ Ιωαννίνων  
 

ΠΤΝ Ιωαννίνων  Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 1993-1994 Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ  
Τομείς - (λόγω μικρού αριθμού μελών ΔΕΠ) -  

Πλαίσιο δράσεων αναμόρφωσης/ στόχοι: 
1) Αναβάθμιση του τρόπου διδασκαλίας μαθημάτων με 
στόχο την πληρέστερη επιστημονική κατάρτιση των 
αποφοίτων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που είναι 
απαραίτητες για την επαγγελματική εξέλιξή τους  (χειρισμό 
ομάδων, επικοινωνία, ανάλυση διδακτικών καταστάσεων, 
παραγωγή εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού, χρήση 
τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία), 2) 
Αναμόρφωση μαθημάτων σεμιναριακού και εργαστηριακού 
τύπου, που προσφέρονται στην ανάπτυξη των παραπάνω 
δεξιοτήτων, αλλά και την κάλυψη νέων γνωστικών 
αντικειμένων (σεμινάρια, εργαστήρια, χρήση πολλαπλών 
πηγών πληροφόρησης, χρήση νέων τεχνολογιών για την 
αναζήτηση πληροφοριών και την εκπαιδευτική διαδικασία, 
μύηση στην έρευνα), 3)  Αναμόρφωση των μαθημάτων που 
σχετίζονται με την πληροφορική και τις νέες τεχνολογίες, 
εισαγωγή εξειδικευμένων μαθημάτων πληροφορικής για την 
ανάπτυξη ειδικών δεξιοτήτων στην πληροφορική και στη 
χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και 
σε εναλλακτικούς επαγγελματικούς χώρους. 4) Οργάνωση 
του ΠΠΣ και του αντίστοιχου Ο.Σ. σε κύκλους μαθημάτων, 
μείωση των υποχρεωτικών μαθημάτων, ανάπτυξη 
συνεργασιών με συγγενή τμήματα. Δράσεις επέκτασης 5) 
Παραγωγή ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού, 6) 
Ανάπτυξη και υποστήριξη σε ζητήματα εκπαιδευτικής 
έρευνας: αναζήτηση βιβλιογραφίας, συγγραφή εργασιών και 
ερευνητικών σχεδίων, 7) Ενθάρρυνση ανάπτυξης δεξιοτήτων 
στις ΤΠΕ και προώθηση της παιδαγωγικής αξιοποίησής τους 
μέσω της οργάνωσης φοιτητικών διαγωνισμών, 8) 
Οργάνωση προγραμμάτων- επιμορφωτικών σεμιναρίων με 
θέμα «Εκπαίδευση και Τέχνη».  
Πακέτα εργασίας  
ΠΕ1-8 Αναμόρφωση του περιεχομένου και της διδακτικής 
μεθοδολογίας για 8 μαθήματα του προγράμματος. Πρόκειται 
για 2 μαθήματα στην ενότητα της πληροφορικής 
(Πληροφορική Ι, Εκπαιδευτικά προγράμματα με χρήση Η/Υ 
ΙΙ), 3 στην ενότητα της Διδακτικής (Γενική διδακτική, 
Διδακτική γνωστικών αντικειμένων, βασικές γνώσεις του 
γνωστικών αντικειμένων του Α.Π.), 1 μάθημα στην ενότητα 
‘Μεθοδολογία έρευνας’ 1 στην Αγωγή Υγείας με έμφαση 
στην απόκτηση δεξιοτήτων στο χειρισμό ομάδων και τέλος 1 

 
Κύκλοι 

μαθημάτων  
 

Παιδαγωγικής  - 
Ψυχολογίας-Ειδικής αγωγής – Υγεία  - 
Θετικών επιστημών στην εκπαίδευση - 
Γενικής παιδείας  - 
Τέχνης και εκπαίδευσης  - 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά (20) 

Αριθμός 
Μαθημ.  97 

Υποχρεωτικά ( 99 
δ.μ./33 μαθήματα) 

Αριθμός 
Μαθημ.  74 Κατ’ επιλογήν 

Υπ.(15)
169

 
- 

Ελεύθερης επιλογής(20) Επιλογής 

Ξένες Γλ.. 

Απαιτείται η επιτυχής εξέταση σε δυο 
μαθήματα της γλώσσας επιλογής ή απαλλαγή 
με βάση τα αναγκαία πιστοποιητικά 
γλωσσομάθειας. Ο βαθμός της εξέτασης δεν 
συνυπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου.  

Απαιτείτο η επιτυχής εξέταση σε τρία 
εξαμηνιαία μαθήματα στη γλώσσα της 
επιλογής του. Στα αγγλικά και τα 
γαλλικά υπήρχαν και τμήματα ορολογίας 
με σκοπό την πρόσβαση των φοιτητών 
στην ξένη βιβλιογραφία των επιστημών 
της αγωγής.

170
   

 
 
 
 
 
 

Πτυχιακή 
εργασία 

Προαιρετική και μπορεί να δηλωθεί από το Γ΄ 
έτος σπουδών.  Ατομική εργασία που για τους 
εισαχθέντες μετά το 1999-2000 πιστώνεται με 
6 δ.μ.  και αντιστοιχεί 2 μαθήματα επιλογής. 
Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης μπορεί να 
αντικατασταθεί από τα αντίστοιχα μαθήματα.  

Προαιρετική, δηλωνόταν  στο Ε΄ 
εξάμηνο σπουδών.  Για τους εισαχθέντες 
φοιτητές πριν το 1998-99 η πτυχιακή δεν 
πιστωνόταν με δ.μ., ούτε αντιστοιχούσε 
με μαθήματα επιλογής.  
 
 
 
 

                                                
169 Πρόκειται για υποχρεωτική επιλογή 3 μαθημάτων από κάθε ενότητα.     
170 Υποχρεωτική ήταν επίσης η παρακολούθηση τεσσάρων μαθημάτων μουσικής και τεσσάρων εικαστικών. Μάλιστα 
αναφέρεται ότι για τις ξένες γλώσσες και την αισθητική αγωγή την ευθύνη είχε τριμελής επιτροπή από μέλη ΔΕΠ 
παιδαγωγικών και ψυχολογικών μαθημάτων.    
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Πρακτική 
Άσκηση 

Υποχρεωτική και σε άμεση σύνδεση με τα 
μαθήματα ‘Διδασκαλία-Εφαρμογή Ι και ΙΙ’ 
στο Ζ΄ και Η΄ εξάμηνο αντίστοιχα. Το 
πρόγραμμα των πρακτικών ξεκινάνε με 
παρακολουθήσεις από το Β΄ εξάμηνο των 
σπουδών και διεξάγεται καθ’ όλη τη διάρκεια 
των σπουδών με την καθοδήγηση και 
συνεργασία μελών ΔΕΠ και αποσπασμένων 
εκπαιδευτικών. Εξειδικευμένες υποχρεωτικές 
πρακτικές ασκήσεις προβλέπονται και στα 
πλαίσια και άλλων μαθημάτων του 
προγράμματος π.χ. στο μάθημα ‘Εισαγωγή 
στην ψυχοπαθολογία του παιδιού-Ειδική 
αγωγή’, Διδακτική των εννοιών των φυσικών 
επιστημών στο νηπιαγωγείο ΙΙ.  

Υποχρεωτική στα πλαίσια του 
μαθήματος Διδακτικής Μεθοδολογίας Ι, 
ΙΙ, ΙΙΙ και IV από το Δ΄ έως το Ζ΄ 
εξάμηνο των σπουδών. Το πρόγραμμα 
των πρακτικών ξεκινούσε με 
παρακολουθήσεις από το Β΄ εξάμηνο 
των σπουδών και διεξαγόταν καθ’ όλη 
τη διάρκεια των σπουδών με την 
καθοδήγηση και συνεργασία μελών ΔΕΠ 
και αποσπασμένων εκπαιδευτικών  (3 
δ.μ.).   

μάθημα στην Ειδική Αγωγή (εκμάθηση νοηματικής). 
ΠΕ 9 Οργάνωση του οδηγού σπουδών 
ΠΕ10 διαχείριση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων  
Επέκταση  
ΠΕ11 Παραγωγή ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού για 
άλλα μαθήματα,  
ΠΕ12 Ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης, με δημιουργία 
μαθημάτων σε περιβάλλον διαδικτύου.  
ΠΕ13 Δημιουργία φοιτητικών διαγωνισμών για την 
ενθάρρυνση ανάπτυξης δεξιοτήτων στις ΤΠΕ και την 
προώθηση της παιδαγωγικής αξιοποίησης των ΤΠΕ.  
ΠΕ14 Οργάνωση σεμιναρίων με θέμα ‘Εκπαίδευση και 
τέχνη’ με στόχο τη διεύρυνση του παιδαγωγικού 
προβληματισμού και της ευαισθητοποίησης των 
μελλοντικών εκπαιδευτικών στα πολύπλευρα ζητήματα της 
εκπαίδευσης μέσω ιστορικών,  κοινωνικών,  ψυχολογικών, 
επιστημολογικών προσεγγίσεων.  
Ως προοπτική των κύκλων μαθημάτων αναφέρεται η 
ανάπτυξη κατευθύνσεων στην απόκτηση του πτυχίου, με 
ενδεχόμενη συμπληρωματική μεταπτυχιακή ειδίκευση, π.χ. 
παιδαγωγοί εξειδικευμένοι σε θέματα καινοτόμων 
παιδαγωγικών εφαρμογών με χρήση νέων τεχνολογιών, 
παιδαγωγοί σύμβουλοι σε θέματα ανάπτυξης και παραγωγής 
εκπαιδευτικού υλικού, παιδαγωγοί- εμψυχωτές ομάδων.  

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

Διαλέξεις  Παραδόσεις 
Φροντιστηριακές ασκήσεις  Ασκήσεις  
Σεμινάρια  Σεμινάρια ή συνδυασμό αυτών 
Εργαστήρια ή και συνδυασμός των παραπάνω - 

Πτυχίο 55 Μαθήματα/ 165 δ.μ.  165 δ.μ.  

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/ΕΣΠ 20 20 

Τ+Π+/ ΕΞΠ 16 17 
Τ-Π+/ΕΣΠ 15 8 
Τ-Π+/ΕΞΠ 38 11 

 

Το πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων 

φαίνεται ότι ανήκει στις περιπτώσεις προγραμμάτων που έχουν αλλάξει σημαντικά τις οργανωτικές τους 

αρχές στο διάστημα που μελετάται. Λόγω του μικρού αριθμού μελών ΔΕΠ δεν δομήθηκε ποτέ σε τομείς. 

Στη σύγχρονη εκδοχή του ωστόσο έχουν δημιουργηθεί πέντε κύκλοι μαθημάτων, οι οποίοι παραπέμπουν 

σε βασικές γνωστικές περιοχές σχετικές με το ευρύτερο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης, π.χ. θετικές 

επιστήμες στην εκπαίδευση, τέχνη και εκπαίδευση. Τα μαθήματα του προγράμματος διακρίνονται 

σήμερα σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά και επιλογής. Τα υποχρεωτικά και τα επιλεγόμενα 

μαθήματα εμφανίζονται σταθερά σε ενιαίες λίστες, ενώ τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, που 

είναι και η νεότερη κατηγορία μαθημάτων του προγράμματος, όσον αφορά την υποχρεωτικότητά τους, 

ομαδοποιούνται σε πέντε λίστες αντίστοιχες των κύκλων μαθημάτων του προγράμματος. Για την 

απονομή πτυχίου οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν τρία μαθήματα από κάθε κύκλο.  

Οι παραπάνω αλλαγές στην οργανωτική δομή σχετίζονται αρχικά με την ‘υποχρεωτικότητα’ του 

προγράμματος, η οποία στο επίπεδο των μαθημάτων φαίνεται να περιορίζεται. Τα υποχρεωτικά 

μαθήματα μειώνονται από 33 σε 20 και ως προϋπόθεση για την απονομή του πτυχίου αντικαθιστούνται 

από 15 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Η ρύθμιση αυτή διευρύνει σαφώς τη δυνατότητα των 

φοιτητών να καταρτίζουν το προσωπικό τους πρόγραμμα, ωστόσο τα όρια της επιλογής τους 

‘ελέγχονται’ από το συγκεκριμένο πλαίσιο των θεμιτών επιλογών κάθε ενότητας. Επίσης, μείωση της 

υποχρεωτικότητας καταγράφεται: α) στις ξένες γλώσσες που τα υποχρεωτικά μαθήματα από 3 γίνονται 2, 

και β) στα μαθήματα εικαστικών και μουσικής για τα οποία έχει καταργηθεί η υποχρέωση 

παρακολούθησης 8 (4+4) τουλάχιστον επιπέδων από τα 12 προσφερόμενα μαθήματα επιλογής. Να 

σημειωθεί ότι στο νεότερο πρόγραμμα τα προσφερόμενα μαθήματα της μουσικής και των εικαστικών 
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είναι σαφώς λιγότερα και εντάσσονται στην ενότητα ‘Τέχνη και Εκπαίδευση’,171 από την οποία οι 

φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν μόνο τρία.  

Σε δεύτερο επίπεδο η οργάνωση των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος 

σε κύκλους, φαίνεται να συνδέεται με την προοπτική διεύρυνσης του αντικειμένου του τμήματος και τη 

σύνδεση του πτυχίου με επαγγελματικούς κλάδους της εκπαίδευσης ευρύτερους της προσχολικής 

αγωγής. Συγκεκριμένα, το τμήμα στην πρότασή του για την αναμόρφωση του προπτυχιακού 

προγράμματος στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ διατυπώνει την πρόθεση ανάπτυξης κατευθύνσεων στην 

απόκτηση του πτυχίου με ενδεχόμενη συμπληρωματική μεταπτυχιακή ειδίκευση, π.χ. στην ανάπτυξη 

παιδαγωγικών καινοτομιών, στην εμψύχωση ομάδων, κλπ. Η έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που 

είναι απαραίτητες για την επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του τμήματος σε εναλλακτικούς 

επαγγελματικούς χώρους διατρέχει πολλά από τα πακέτα εργασίας της αναμόρφωσης του εν λόγω 

προγράμματος στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ. Το «άνοιγμα» προς το πεδίο της εργασίας φαίνεται ότι έχει 

περάσει στο περιεχόμενο των μαθημάτων του προγράμματος, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τα 

δεδομένα της κειμενικής ανάλυσης και τη σημαντική αύξηση των μαθημάτων διαθεματικού τύπου που 

καταγράφεται ανάμεσα τις δυο περιόδους της μελέτης του εν λόγω προγράμματος (Ε.1.4.2 και Ε.2). 

Όσον αφορά την επαγγελματική προοπτική των αποφοίτων στην προσχολική εκπαίδευση, το 

τμήμα παραδοσιακά την υποστηρίζει μέσα από το υποχρεωτικό πρόγραμμα των πρακτικών ασκήσεων, οι 

αρχές οργάνωσης του οποίου δεν εμφανίζουν σημαντικές αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Πρόκειται 

για ένα πρόγραμμα πρακτικών, το οποίο ξεκινάει από το δεύτερο κιόλας εξάμηνο των σπουδών με 

παρακολουθήσεις των φοιτητών στα νηπιαγωγεία, στοιχείο που δείχνει τη μεγάλη σημασία που 

αποδίδεται από το τμήμα στην έγκαιρη εξοικείωση των φοιτητών του με το σύγχρονο σχολικό 

περιβάλλον της προσχολικής αγωγής. Ταυτόχρονα, όμως η σύνδεσή της με τα μαθήματα της διδακτικής 

μεθοδολογίας του προγράμματος δείχνει την προσπάθεια υποστήριξης και ελέγχου του περιεχομένου της 

από το τμήμα. Ωστόσο σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι από την ανάλυση των 

προγραμμάτων των δυο περιόδων προκύπτουν κάποιες αλλαγές στα μαθήματα που συνδέονται με την 

πρακτική, οι οποίες είναι ενδεικτικές χαλάρωσης των συνόρων μεταξύ του προγράμματος σπουδών και 

του σχολικού περιβάλλοντος και ενίσχυσης του προσανατολισμού της θεμιτής γνώσης της πρακτικής 

προς το δεύτερο. Συγκεκριμένα, τα μαθήματα αυτά μειώνονται από 4 σε 2, μεταφέρονται στα δυο 

τελευταία εξάμηνα των σπουδών και από ‘Διδακτική Μεθοδολογία’ μετονομάζονται σε ‘Διδασκαλία-

Εφαρμογή’, στοιχείο που αποδίδει και στο επίπεδο του τίτλου τη μεγαλύτερη σύνδεση του περιεχομένου 

τους με το συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής της μεθόδου του project στο διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο 
                                                
171 Παρόλα αυτά, στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ έχει οργανωθεί ειδικό σεμινάριο με θέμα ‘Εκπαίδευση και τέχνη’ με στόχο τη 
διεύρυνση του παιδαγωγικού προβληματισμού και την ευαισθητοποίηση των μελλοντικών εκπαιδευτικών στα πολύπλευρα 
ζητήματα της εκπαίδευσης μέσω ιστορικών,  κοινωνικών,  ψυχολογικών και επιστημολογικών προσεγγίσεων. 
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προγραμμάτων σπουδών για την προσχολική αγωγή. Τέλος, ένα στοιχείο ενδεικτικό της ενίσχυσης της 

επαφής των φοιτητών με τη σχολική τάξη και τη διδασκαλία στο νεότερο πρόγραμμα είναι η πρόβλεψη 

για εξειδικευμένες υποχρεωτικές πρακτικές ασκήσεις στα πλαίσια κάποιων μαθημάτων του 

προγράμματος. Οι σχετικές αναφορές παρατίθενται στα περιγράμματα  των μαθημάτων.  

Η παιδαγωγική φαίνεται να γίνεται σημαντική όχι μόνο στο επίπεδο του περιεχομένου των 

γνώσεων που χρειάζεται να αποκτήσουν οι φοιτητές του τμήματος ως μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, αλλά 

και σε σχέση με το πλαίσιο της μετάδοσης και της πρόσληψης της γνώσης εντός του ίδιου του 

προγράμματος σπουδών. Τα εργαστήρια, κυρίως μέσω της αναμόρφωσης του ΕΠΕΑΕΚ, έχουν 

προστεθεί στις παιδαγωγικές μεθόδους που υιοθετεί το τμήμα σήμερα για την εμπλοκή των φοιτητών με 

τη γνώση. Επίσης, σημαντικά για την εκπαίδευση των φοιτητών είναι η χρήση πολλαπλών πηγών 

πληροφόρησης, η χρήση νέων τεχνολογιών για την αναζήτηση πληροφοριών και την εκπαιδευτική 

διαδικασία, η μύηση στην έρευνα. Προβλέπεται η ανάπτυξη και η υποστήριξη των φοιτητών σε ζητήματα 

εκπαιδευτικής έρευνας μέσω της αναζήτησης βιβλιογραφίας και της συγγραφής εργασιών και 

ερευνητικών σχεδίων. Βέβαια, το αυξημένο ενδιαφέρον για την έρευνα, ως παιδαγωγικό πλαίσιο 

κατάκτησης και διαχείρισης της γνώσης, δεν συνάδει με τα κίνητρα που δίνονται για την εκπόνηση 

πτυχιακής εργασίας, η οποία παραμένει προαιρετική και αντιστοιχεί μόνο σε 2 μαθήματα επιλογής-τα 

λιγότερα από κάθε άλλο τμήμα.  

Τέλος, μια σημαντική αλλαγή εντοπίζεται στην παρουσίαση του προγράμματος στον  Οδηγό 

Σπουδών του τμήματος. Παρόλο που το περιεχόμενο του παλαιότερου οδηγού ήταν σαφές και εύληπτο, ο 

νεότερος οδηγός εμφανίζεται περισσότερο λεπτομερειακός, με εκτενέστερα διαγράμματα των 

μαθημάτων, τα οποία αναπτύσσονται σύμφωνα με κοινή φόρμα παρουσίασης. Πρόκειται για μια μάλλον 

επιτυχημένη εφαρμογή της ιδέας της ομοιόμορφης παρουσίασης των μαθημάτων ενός προγράμματος, 

καθώς τόσο η διάρθωση όσο κυρίως ο τρόπος εφαρμογής της για την περιγραφή των μαθημάτων, την 

καθιστούν δυναμικό ‘παιδαγωγικό’ εργαλείο ρητής επικοινωνίας από μέρους του τμήματος προς τους 

φοιτητές του των θεμιτών κριτηρίων επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης. Οι φόρμες αυτές 

φαίνονται συμβατές με τον λόγο των ευρωπαϊκών πολιτικών για τα προγράμματα σπουδών, καθώς εκτός 

από το περιεχόμενο, τους σκοπούς, τις μεθόδους διδασκαλίας και τις μεθόδους αξιολόγησης, 

περιγράφουν τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος172 καθώς και τον φόρτο 

εργασίας των φοιτητών σε ώρες όσον αφορά π.χ. τη διδασκαλία, την προετοιμασία του μαθήματος, τις 

συναντήσεις με τους διδάσκοντες και την προετοιμασία για τις εξετάσεις. Επίσης, περιγράφουν και τις 

                                                
172  Ένα δεδομένο που προκύπτει από την ανάλυση των τύπων οργάνωσης της γνώσης των μαθημάτων του προγράμματος 
είναι ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα σε αρκετές περιπτώσεις περιγράφουν ένα σύστημα εξωστρεφών μηνυμάτων της θεμιτής 
γνώσης. Ως αποτέλεσμα, σε μαθήματα των οποίων ο στόχος και το περιεχόμενο εμφανίζουν στοιχεία διεπιστημονικού τύπου, 
η περιγραφή μαθησιακών αποτελεσμάτων αλλάζει τον προσανατολισμό των νοημάτων προς διαθεματικού τύπου οργάνωση 
της γνώσης.  
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μεθόδους αξιολόγησης για τους φοιτητές του Erasmus, στοιχείο που είναι ενδεικτικό υποστηρικτικής 

στάσης του τμήματος απέναντι στους φοιτητές που επιλέγουν την κινητικότητα. Τέλος, για κάθε μάθημα 

δίνεται ενδεικτική βιβλιογραφία. Η πρακτική αυτή καλλιεργεί στους φοιτητές μια κουλτούρα μελέτης 

πέραν του ενός εγχειριδίου, ωστόσο περιχαρακώνει σημαντικά το χώρο άντλησης των θεμιτών πόρων 

γνώσης σε κάθε περίπτωση. Τέλος σημειώνεται ότι είναι από τα λίγα προγράμματα με μεταβατικές 

ρυθμίσεις των αλλαγών για τους φοιτητές διαφορετικών περιόδων, τόσο σε σχέση με τα μαθήματα, όσο 

και με την πτυχιακή εργασία.  

 

11.1.5. Πανεπιστήμιο Κρήτης  
 

Ακολουθεί η ανάλυση των προγραμμάτων του τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης   και του 

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Κρήτης.   

 

Πίνακας 11.1.5.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ Κρήτης  
 

ΠΤΔΕ Κρήτης Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 1995-1996
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Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  

ΙΙ 

Τομείς 

1.Θεωρίας και κοινωνιολογίας της παιδείας 1.Θεωρίας και κοινωνιολογίας της παιδείας Η πρόταση ξεκινά με μια συνολική αποτίμηση του 
προγράμματος. Έμφαση σε 2 στοιχεία ως βασικά 
πλεονεκτήματα του ΠΠΣ: α) ύπαρξη συνεχούς 
μηχανισμού αποτίμησης και αναβάθμισης του 
προγράμματος και των σκοπών του για τη 
διασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών και β) 
ύπαρξη μαθημάτων σχετικών με την πληροφορική, 
το περιβάλλον, την επιστήμη και την τεχνολογίας, 
τον τεχνολογικό αλφαβητισμό, την διαπολιτισμική 
αγωγή, την ισότητα των φύλων και την ευρωπαϊκή 
διάσταση. Σκοπός: Ο περαιτέρω εκσυγχρονισμός 
του ΠΠΣ σε 3 κατευθύνσεις: 1) Εμπλουτισμό της 
ύλης των παραπάνω μαθημάτων, 2) Υιοθέτηση 
μεθόδων διδασκαλίας με χρήση της πληροφορικής 
για τηλεδιδασκαλία και για την ανάπτυξη μαθημάτων 
με εκπαίδευση από απόσταση. 3) Δημιουργία μιας 
«δεξαμενής υλικού» σχετικού με τη διδακτική πράξη 
στο σχολείο, μέσω της ηλεκτρονικής δημοσίευσης 
όλων των πτυχιακών εργασιών που διεξάγονται στο 
Π.Τ.Δ.Ε. Κρήτης.      
Πλαίσιο δράσεων αναμόρφωσης: α) Δημιουργία 
ηλεκτρονικών υλικού διδασκαλίας ανά μάθημα  β) 
Ανάπτυξη πύλης και διαδικτυακών τύπων για τη 
διαχείριση και τη διάχυση του ηλεκτρονικού υλικού 
γ) Εισαγωγή- ανάπτυξη – χρήση νέων τρόπων 
διδασκαλίας , όπως εικονικά εργαστήρια.. δ) 
Ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής 
στα μαθήματα πληροφορικής διεπιστημονικού 
χαρακτήρα, π.χ. κατασκευή δυναμικών ιστοσελίδων, 
περιβαλλόντων e-learning, πολυμέσων.  ε) Ενίσχυση 
γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογικά μαθήματα 
και σε μαθήματα των φυσικών επιστημών και του 
περιβάλλοντος, π.χ. Αλφαβητισμός και σύγχρονες 
έννοιες φυσικής.  Στ) Ενίσχυση του εργαστηριακού 
και σεμιναριακού χαρακτήρα των σπουδών, κυρίως 

2. Παιδαγωγικής, ψυχολογίας και 
μεθοδολογίας της έρευνας 

2. Παιδαγωγικής, ψυχολογίας και 
μεθοδολογίας της έρευνας 

3. Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
διδακτικής μεθοδολογίας και εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας 

3. Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
διδακτικής μεθοδολογίας και εκπαιδευτικής 
τεχνολογίας 

4. Ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
επιστημών 

4. Ανθρωπιστικών και κοινωνικών 
επιστημών 

5. Θετικών επιστημών 5. Θετικών επιστημών 
 

Κύκλοι 
μαθημάτων  

 

Τα μαθήματα οργανώνονται σε γνωστικές 
ενότητες (modules) π.χ. ‘Παιδαγωγική 
θεωρία και επιστημολογία’, 
‘Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα’  

Τα μαθήματα οργανώνονται σε γνωστικές 
ενότητες (modules) π.χ. ‘Παιδαγωγική 
θεωρία και επιστημολογία’, 
‘Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα’  

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά (19) 
Αριθμός 
Μαθημ.  254 

Υποχρεωτικά (15) 
Αριθμός 
Μαθημ.  136 Υποχρεωτικά  

επιλεγόμενα (18) 
Υποχρεωτικά 
Επιλεγόμενα (20)  

Ελ. Επιλογής (4) Ελ. Επιλογής (9) 

Ξένες Γλ.. 
Υποχρεωτική σε 4 επίπεδα που 
υπολογίζεται ως 1  μάθημα (μέσος όρος 
βαθμολογίας των 4 επιπέδων) 

Υποχρεωτική σε τέσσερα επίπεδα που 
υπολογίζονται ως τέσσερα μαθήματα 

Πτυχιακή 
εργασία 

Υποχρεωτική [7ο και 8ο   εξάμηνο] 
αναφέρεται ότι ανεξάρτητα από τον τομέα 
που εκπονείται έχει παιδαγωγικό 
χαρακτήρα. Στον υπολογισμό του βαθμού 
του πτυχίου αντιστοιχεί με τρία μαθήματα.  
Κάθε διδάσκων μπορεί να επιβλέπει μέχρι 6 
εργασίες. Υπεύθυνη δήλωση του φοιτητή 
ότι αποτελεί αποτέλεσμα δικής του 
εργασίας. Υποχρεωτική η κατάθεση της στο 
Εργαστήριο διδακτικής θετικών επιστημών. 

Αναφέρεται ότι καθιερώνεται η εκπόνηση 
προαιρετικής πτυχιακής εργασίας του 
ΠΤΔΕ. Πρόκειται για εργασία με 
παιδαγωγικό χαρακτήρα. Οι προϋποθέσεις 
και οι λεπτομέρειες της εκπόνησής των 
εργασιών δεν περιγράφονται στο Ο.Σ. 
Αναφέρεται ότι καθορίζονται από τη Γ.Σ. 
του τμήματος.   

                                                
173 Κοινός Οδηγός Σπουδών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Κρήτης για το 1995-1996.  
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Πρακτική 
Άσκηση 

Σχολική Πρακτική Άσκηση (ΣΠΑ) 
Υποχρεωτική [από Δ εξάμηνο σε τέσσερα 
επάλληλα επίπεδα, που αντιστοιχούν σε 4 
μαθήματα]. Προαπαιτούμενο του επιπέδου 
ΙΙ είναι η παρακολούθηση εισαγωγικών 
μαθημάτων θεωρίας και μεθοδολογίας της 
διδασκαλίας, Παιδαγωγικής ψυχολογίας και 
θεωριών  μάθησης. Τα μαθήματα ειδικών 
διδακτικών διδάσκονται παράλληλα με τα 
επίπεδα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της ΣΠΑ. Στο VI 
επίπεδο, η ΣΠA μετονομάζεται σε 
‘Πρακτική Άσκηση’. Άσκηση για 30 ώρες 
σε μια από τις περιοχές μαθημάτων που 
προβλέπει το πρόγραμμα

174
. Κατά την 

παραμονή τους οι φοιτητές συμμετέχουν σε 
όλες τις δραστηριότητες του σχολείου.  

Σχολική Πρακτική Άσκηση (ΣΠΑ) 
Υποχρεωτική [από Δ εξάμηνο σε τέσσερα 
επάλληλα επίπεδα, που αντιστοιχούν σε 4 
μαθήματα]. Προαπαιτούμενο του επιπέδου 
ΙΙ είναι η παρακολούθηση των εισαγωγικών 
μαθημάτων Θεωρίας και μεθοδολογίας της 
διδασκαλίας, Παιδαγωγικής ψυχολογίας,  
Θεωριών μάθησης και Ειδικών 
μεθοδολογιών των διαφόρων μαθημάτων 
του δημοτικού σχολείου. Στο VI επίπεδο οι 
φοιτητές γίνονται υπεύθυνοι μιας τάξης και 
συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες 
του σχολείου για 2 εβδομάδες. Επιπλέον, 
υποχρεούνταν να παραδώσουν 10 πλήρεις 
διδασκαλίες μαθημάτων της ειδίκευσής 
τους (δεν αναφέρονται ρητά οι ειδικεύσεις).  

με την ένταξη των ΤΠΕ, τόσο για την παρουσίαση 
του περιεχομένου των μαθημάτων όσο και για την 
αξιολόγησή τους.  
Η αναμόρφωση αφορά τα μαθήματα του 
προγράμματος σπουδών από τις εξής ενότητες: 
Γενικής Ψυχολογίας (1), Εκπαιδευτικής τεχνολογίας 
(8), Ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών (16), 
Μαθηματικά (8), Φυσικές επιστήμες (8), 
Πληροφορική (7). Παρατίθεται η λίστα των 
μαθημάτων, η οποία αν και χαρακτηρίζεται 
ενδεικτική, αναφέρεται ότι περιέχει μαθήματα που 
καλύπτουν πλέον του 50% του ΠΠΣ και με εξαίρεση 
της πρακτική άσκηση και τα μαθήματα ανάπτυξης 
ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων μπορούν να καλύψουν 
τις απαιτήσεις πτυχίου του τμήματος. Το τμήμα 
αναλαμβάνει την υποχρέωση για ανάπτυξη της 
διδασκαλίας με μεθόδους εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης μόνο για 13 μαθήματα του 
προγράμματος, με ανοιχτό το στόχο για εφαρμογή σε 
μεγαλύτερο ποσοστό μαθημάτων. Η πρόταση 
ολοκληρώνεται με την σύντομη περιγραφή των 
Πακέτων Εργασίας.  
Σε αυτή την πρόταση παρατίθεται και η 
βιβλιογραφία που στηρίζει τις προτεινόμενες 
αλλαγές. 
 Η πλαίσιο αναμόρφωσης έχει συνέργια με άλλες 
δράσεις του τμήματος π.χ. επιμόρφωση, ΜΠΣ κτλ, 
ενώ υποστηρίζεται από υπάρχουσες δομές π.χ. 
εργαστήρια   

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

Παραδόσεις Παραδόσεις 
Αυτοτελείς ασκήσεις  Αυτοτελείς ασκήσεις 
Σεμινάρια Σεμινάρια 

 Πτυχίο 49 μαθήματα (προσμετρούνται ως 
μαθήματα ΠΕ, ΣΠΑ) / 240 Δ.Μ. 

52 Μαθήματα/δεν αναφέρονται ΔΜ  

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/ΕσΠ 46 38 

Τ+Π+/ΕξΠ 38 28 
Τ-Π+/ΕσΠ 49 30 
Τ-Π+/ΕξΠ 79 33 

 

Τα σχετικά έγγραφα περιγράφουν ένα πρόγραμμα που στο υπό μελέτη διάστημα παρουσιάζει 

κάποιες σημαντικές αλλαγές στη ρύθμιση της μετάδοσης και στο περιεχόμενο της γνώσης, οι οποίες 

όμως φαίνεται να ενσωματώνονται σε ένα σταθερά διαμορφωμένο πλαίσιο οργάνωσης της γνώσης και 

παιδαγωγικής με σκοπό, όπως αναφέρεται, τον εμπλουτισμό και την ανανέωσή του. Τα πρώτα σταθερά 

στοιχεία του προγράμματος είναι η αυστηρή οργανωτική δομή του. Διαιρείται σε 5 τομείς και οι τομείς 

σε γνωστικές ενότητες συναφών μαθημάτων, τα οποία με τη σειρά τους διακρίνονται σε μαθήματα 

υποχρεωτικά και επιλογής.175  

Επιπλέον σταθερό στοιχείο στο πρόγραμμα είναι το παιδαγωγικό πλαίσιο, το οποίο διαχρονικά 

χαρακτηρίζεται από δυο βασικά γνωρίσματα. Το πρώτο αφορά στην υποστήριξη της εμπλοκής των 

φοιτητών στην πρόσκτηση της γνώσης μέσω μαθημάτων οργανωμένων ως αυτοτελών ασκήσεων και 

σεμιναρίων, αλλά και μέσω της ενίσχυσης των παραδόσεων ορισμένων μαθημάτων με τρίωρες 

προαιρετικές φροντιστηριακές και εργαστηριακές ασκήσεις για την εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης. Το 

δεύτερο στοιχείο αφορά στην αυστηρή ρύθμιση από την πλευρά του τμήματος της ανάπτυξης όλων των 

εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του προγράμματος -μαθήματα, σχολική πρακτική 

άσκηση, πτυχιακή εργασία- μέσα από τις λεπτομερείς περιγραφές του χωρο-χρονικού πλαισίου 

διεξαγωγής τους, καθώς και όλων των επιμέρους παραμέτρων που χρήζουν ειδικών διευκρινίσεων. 

Μάλιστα διαχρονικά στο πρόγραμμα προβλέπεται ο θεσμός του καθηγητή συμβούλου σπουδών για την 
                                                
174 1. Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία - 45 ώρες, 2. Θετικές επιστήμες, 3. Διαπολιτισμική αγωγή/Ελληνική ως δεύτερη 
γλώσσα, 4. Κοινωνικές σπουδές, 5. Η/Υ στο δημοτικό, 6. Αισθητική αγωγή και δημιουργική απασχόληση 7. Ειδική αγωγή και 
ενισχυτική διδασκαλία -50 ώρες.  
175 Πρόκειται για μια ενιαία λίστα μαθημάτων από την οποία οι φοιτητές επιλέγουν τα 18 υποχρεωτικά επιλεγόμενα και τα 4 
ελεύθερης επιλογής μαθήματα που απαιτούνται για την απονομή του πτυχίου τους. Οι φοιτητές του τμήματος διαχρονικά 
έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν μαθήματα από άλλα τμήματα όταν αυτά δεν προσφέρονται από το παιδαγωγικό τμήμα και 
με την άδεια της Επιτροπής Σπουδών.           
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ενημέρωση και την καθοδήγηση των φοιτητών σε σχέση με το πρόγραμμα και για κάθε ακαδημαϊκό 

ζήτημα.   

Εκτός από τα στοιχεία που διατηρούνται σταθερά, κρίσιμες για την κατανόηση της σύγχρονης 

φυσιογνωμίας του προγράμματος είναι το είδος των αλλαγών που έχουν προωθηθεί. Η προφανέστερη 

αλλαγή αφορά την αύξηση του συνολικού αριθμού των προσφερόμενων μαθημάτων από τα 136 στα 254. 

Πρόκειται κυρίως για μαθήματα επιλογής που είτε συμπλήρωσαν την πλειονότητα των ενεργών 

γνωστικών ενοτήτων του προγράμματος, θεωρητικών και θετικών-εφαρμοσμένων, όπως Γενική 

ψυχολογία (6 νέα μαθήματα), Νεοελληνική Λογοτεχνία και γλώσσα (13), Πληροφορική (4), είτε ‘έδωσαν 

περιεχόμενο’ σε υφιστάμενες αλλά ανενεργές γνωστικές ενότητες του προγράμματος, όπως ‘Οργάνωση 

και διοίκηση της εκπαίδευσης’ (8), ‘Επιμόρφωση ενηλίκων’ (5). Το δεδομένο αυτό παραπέμπει σε 

διεύρυνση των διαθέσιμων επιλογών των φοιτητών, άρα χαλάρωση της περιχάραξης, ωστόσο η 

δυνατότητα αυτή περιορίζεται σημαντικά από το γεγονός ότι αυξήθηκαν τα υποχρεωτικά μαθήματα και 

ταυτόχρονα μειώθηκαν σημαντικά τα μαθήματα επιλογής που απαιτούνται για την απονομή πτυχίου.  

Ο παραπάνω περιορισμός ενισχύεται από το γεγονός ότι στο σύγχρονο πρόγραμμα οι 

οριοθετήσεις όλων των κατηγοριών των μαθημάτων αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του 

τμήματος φαίνεται να ενισχύονται με στόχο τη μεγαλύτερη ρύθμιση των επιλογών των φοιτητών προς 

γνωστικά αντικείμενα διδακτικής των μαθημάτων του σχολείου, και την «ορατή» εξειδίκευση των 

φοιτητών σε αυτά. Σύμφωνα με το πρόγραμμα 2008-2009, στα υποχρεωτικά μαθήματα κατατάσσονται 

ανεξαρτήτως τομέα, 5 μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας τα οποία είναι: Δ0106 Διδακτική του 

γλωσσικού μαθήματος, Δ0111 Μεθοδολογία της διδασκαλίας πρώτης ανάγνωσης και γραφής, Δ0407 

Μεθοδολογία της διδασκαλίας των κοινωνικών σπουδών στο Δημοτικό σχολείο, Ε0107 Μεθοδολογία 

της διδασκαλίας των μαθηματικών στο δημοτικό σχολείο, Ε0206 Μεθοδολογία της διδασκαλίας των 

φυσικών επιστημών στο δημοτικό σχολείο.  

Παρομοίως αυστηρότερες γίνονται οι ρυθμίσεις και για τα 18 υποχρεωτικά επιλεγόμενα 

μαθήματα, τα οποία κατανέμονται στους πέντε τομείς ως εξής: 3 μαθήματα σε καθέναν από τους 1ο, 2ο 

και 4ο τομέα, 4 μαθήματα από τον 3ο τομέα και 5 μαθήματα από τον 5ο τομέα.176 Διευκρινίζεται ότι τα 

μαθήματα στους τέσσερις πρώτους τομείς θα πρέπει να επιλέγονται από 3 τουλάχιστον διαφορετικά 

γνωστικά αντικείμενα κάθε τομέα, ενώ για τον 5ο τομέα των θετικών επιστημών, θα πρέπει να 

κατανέμονται ως εξής: 2 από την περιοχή Ε01: Μαθηματικά, 2 από την περιοχή Ε02: Φυσικές επιστήμες 

και 1 από την περιοχή Ε03: Πληροφορική. Στο πρόγραμμα 1995-1996 τα 20 Υποχρεωτικά Επιλεγόμενα 

μαθήματα, κατανέμονταν ανά 4 σε κάθε τομέα, με τη διευκρίνιση ότι θα πρέπει να επιλέγεται 1 

τουλάχιστον από κάθε ενότητα. Η σύγκριση δείχνει ενίσχυση της ρύθμισης των επιλογών των φοιτητών 

                                                
176 Από τα 18 μαθήματα, τα 5 πρέπει να είναι σεμινάρια - ένα από κάθε τομέα.  
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με ταυτόχρονη στροφή στους Τομείς των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων, διδακτικής μεθοδολογίας και 

εκπαιδευτικής τεχνολογίας και των Θετικών επιστημών. Αναφορικά με τα μαθήματα Ελεύθερης επιλογής 

δεν αναφέρεται κάποια ειδική ρύθμιση, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση το στοιχείο που επιβεβαιώνει την 

ενίσχυση της ρύθμισης των επιλογών των φοιτητών είναι ο αισθητός περιορισμός του αναγκαίου αριθμού 

τους από 9 σε 4 για την απονομή του πτυχίου.  

Όσο αφορά τη σχολική πρακτική, η ανάλυση δείχνει ότι πάντα κατείχε πολύ σημαντική θέση στο 

πρόγραμμα, τόσο με την έκτασή της, όσο και με το μεγάλο έλεγχο που το τμήμα διατηρεί στις συνθήκες 

διεξαγωγή της απέναντι στο σχολείο. Το πλαίσιο της αυστηρής ρύθμισης του περιεχομένου και της 

παιδαγωγικής στην πρακτική άσκηση, στο νεώτερο πρόγραμμα φαίνεται να ενισχύεται περαιτέρω σε δυο 

σημεία: α) Δίνεται έμφαση στην εξειδίκευση των φοιτητών σε περιοχές μαθημάτων, αφού στο IV 

επίπεδο δεν αναλαμβάνουν όλα τα μαθήματα μιας τάξης, αλλά ασκούνται στη διδασκαλία μιας περιοχής 

μαθημάτων, την οποία επιλέγουν ανάμεσα στις 7 που προσδιορίζονται από το τμήμα, β) αξιοποιούνται 

όλα τα μέσα επικοινωνίας των πληροφοριών που διαθέτει το τμήμα, -οδηγός σπουδών, πρόγραμμα 

μαθημάτων και διαδικτυακός τόπος, προκειμένου να καταστεί γνωστό σε κάθε ενδιαφερόμενο πώς 

αντιλαμβάνεται το τμήμα την παρουσία των φοιτητών του στο σχολείο και ποια συμπεριφορά θεωρείται 

θεμιτή από τους εμπλεκόμενους στην πρακτική άσκηση. Είναι χαρακτηριστική η εισαγωγή του 

ιστοχώρου της Πρακτικής Άσκησης, η οποία αναφέρει: «O διαδικτυακός τόπος […] αποτελεί ένα χώρο 

ενημέρωσης και επικοινωνίας για τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και τα σχολεία που εμπλέκονται 

στην Πρακτική Άσκηση αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για τα θέματα της διδασκαλίας στην 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».        Μια ακόμα σημαντική 

αλλαγή αφορά την Πτυχιακή Εργασία, η οποία εμφανίζεται στο πρόγραμμα ως μια υποχρεωτική 

δραστηριότητα (Ο.Σ. 2008-2009)177, ισοδυναμώντας με τρία μαθήματα. Η αλλαγή αυτή δείχνει τη 

στροφή του τμήματος προς την επιστημονική έρευνα και την αναγνώριση της συμβολής της στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης περιγράφεται λεπτομερώς, ενώ 

σημαντικό για την κατανόηση του προσανατολισμού που της δίνεται είναι η αναφορά ότι «ανεξάρτητα 

                                                
177 Η μελέτη του πλαισίου εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας  έδειξε κάποια ‘αστάθεια’ στον τρόπο που εμφανίζεται στο 
πρόγραμμα κατά τα 3 τελευταία ακαδημαϊκά έτη που υποβλήθηκαν σε έλεγχο. Σύμφωνα με τον Ο.Σ. 2007-2008 ήταν 
υποχρεωτική, ο κάθε φοιτητής δήλωνε τον τομέα στον οποίο επιθυμούσε να εκπονήσει την εργασία του, και ο κάθε διδάσκων 
εποπτεύει μέχρι και 6 πτυχιακές. Στο ΟΣ 2008-2009, εμφανίζεται ως υποχρεωτική δραστηριότητα, αλλά τονίζεται ότι για την 
αποφυγή υπερσυγκέντρωσης στους τομείς, οι φοιτητές έγκαιρα (τέλος ΣΤ εξαμήνου) χρειάζεται να δηλώνουν τη θεματική 
περιοχή που τους ενδιαφέρει. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση δηλώνουν με σειρά προτίμησης 2 θεματικές, όχι απαραίτητα από 
τον ίδιο τομέα. Ο κάθε διδάσκων εποπτεύει μέχρι και 6 πτυχιακές Στον Ο.Σ. 2009-2010, η πτυχιακή εργασία γίνεται 
προαιρετική για τους εισαχθέντες το 2006-2007 και μπορεί να αντικατασταθεί από 3 μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Επίσης, 
αναφέρεται ότι ο κάθε διδάσκων είναι υποχρεωμένος να δεχτεί μέχρι και 3 φοιτητές και παραμένει στην διακριτική ευχέρειά 
του να δεχτεί μέχρι και 6, ενώ μπορεί να καθορίζει κριτήρια βάσει των οποίων δέχεται φοιτητές να εκπονήσουν πτυχιακή 
εργασία υπό την εποπτεία του. Φαίνεται ότι ο φόρτος εργασίας που έχει δημιουργηθεί στο υπάρχουν δυναμικό οδήγησε στην 
μετατροπή των πτυχιακών σε προαιρετική δραστηριότητα. Η ταυτόχρονη καθιέρωση κριτήριων επιλογής των φοιτητών που 
τελικά θα επιλέγονται να εκπονούν εργασίες, προσδίδει ένα πιο ελιτιστικό χαρακτήρα στο θεσμό της πτυχιακής εργασίας σε 
σχέση με τον τρόπο που μέχρι τώρα λειτουργούσε στο πρόγραμμα.  
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από τον τομέα που εκπονείται έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα». Η σύνδεση των πρακτικών εργασιών με 

την εκπαίδευση ενισχύεται και στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ από το γεγονός ότι τονίζεται η υποχρέωση των 

φοιτητών για κατάθεση των εργασιών που εκπονούν στο Εργαστήριο Διδακτικής Θετικών Επιστημών 

και η δημιουργία διαδικτυακής ‘δεξαμενής υλικού’ σχετικού με τη διδακτική πράξη.   

Τα δεδομένα της ανάλυσης του είδους των μαθημάτων του προγράμματος δείχνουν ότι τα 

μαθήματα με ασθενείς ταξινομητικές σχέσεις και εξωστρεφή προσανατολισμό πλειοψηφούν σημαντικά 

και εντός του σύγχρονου προγράμματος και συγκριτικά και με το πρόγραμμα του 1995-1996 (79 

μαθήματα), γεγονός που επιβεβαιώνει και καταδεικνύει περαιτέρω τη τάση για μεγαλύτερη σύνδεση των 

σπουδών με το επαγγελματικό πεδίο του σχολείου, αλλά και με ευρύτερα πεδία δεξιοτήτων, όπως για 

παράδειγμα το Ηλεκτρονικό γραφείο ή η ανάπτυξη ιστοσελίδων, κλπ. (Παραρτήματα Ε.1.5.1, Ε.2). 

Μέσω του ΕΠΕΑΕΚ, ενισχύεται η χαλάρωση των συνόρων και ο εξωστρεφής προσανατολισμός  στο 

περιεχόμενο και στις μεθόδους διδασκαλίας του προγράμματος. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και 

επικοινωνίας είναι ο βασικός άξονας ανάπτυξης όλων των δράσεων του εκσυγχρονισμού των μαθημάτων 

του προγράμματος, τόσο των θεωρητικών, όσο και των πιο εφαρμοσμένων. Ακολουθεί η ανάλυση για το 

τμήμα προσχολικής αγωγής. 

 

Πίνακας 11.1.5.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΠΕ Κρήτης   
 

                                                
178 Η διάκριση των υποχρεωτικών μαθημάτων σε κατηγορίες εισάγεται στο νεότερο πρόγραμμα και δεν φαίνεται να έχει 
κανένα άλλο κριτήριο διαφοροποίησης παρά το ότι τα μαθήματα της κατηγορίας Β΄ πιστώνονται με 3 δ.μ., σε αντίθεση με 
αυτά της κατηγορίας Α΄ που πιστώνονται με 4 δ.μ. Η διαφοροποίηση των διδακτικών μονάδων ανάμεσα στα μαθήματα 
συναντάται και σε άλλα προγράμματα, ωστόσο εδώ η επιλογή της ρητής διάκρισης αποτελεί ένδειξη διαφοροποίησης στο 
κύρος που αποδίδεται στα αντικείμενα της κατηγορίας Β΄.  
179 Κατά τον ίδιο τρόπο υπολογίζεται και ο βαθμός στα δυο υποχρεωτικά επίπεδα του μαθήματος ‘Μουσική και ρυθμική 
αγωγή νηπίων.   

ΠΤΠΕ 
Κρήτης Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 1995-1996 Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ 

Τομείς - -  Η αναμόρφωση  αφορά κυρίως την εισαγωγή και 
την ενσωμάτωση νέων μαθημάτων με εργαστηριακό 
χαρακτήρα στο ΠΠΣ. Τα μαθήματα αφορούν 
συγκεκριμένους θεματικούς άξονες και η ανάπτυξή 
τους ακολουθεί την τυπική τριμερή πορεία α) 
προετοιμασίας, β) υλοποίησης, γ) αξιολόγησης, για 
την οποία προβλέπονται και τα αντίστοιχα 
παραδοτέα.  
Στον θεματικό άξονα των ‘Παιδαγωγικών’ τα νέα 
μαθήματα είναι:  
1.Ψυχοπαιδαγωγική μέτρηση και αξιολόγηση στην 
προσχολική εκπαίδευση. 
2.Εργαστήριο σχεδιασμού και εφαρμογής 
προγραμμάτων έγκαιρης προσαρμογής και 
παρέμβασης για την απόκτηση δεξιοτήτων γραπτού 
λόγου.  
3. Εργαστήριο διδακτικών προσεγγίσεων για την 
ανάγνωση παιδικών βιβλίων στην προσχολική τάξη.  
4. Ψυχοπαιδαγωγική του αναδυόμενου γραπτού 
λόγου.  

Κύκλοι 
μαθημάτων 

 

Υπάρχουν γνωστικές ενότητες (modules) 
βάσει των οποίων οργανώνονται τα μαθήματα 
π.χ. ‘Επιστήμες της αγωγής’ 

Υπάρχουν γνωστικές ενότητες (modules) 
βάσει των οποίων οργανώνονται τα 
μαθήματα π.χ. ‘Επιστήμες της αγωγής’ 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά: 
-Μαθήματα κορμού 
(25): 19 A΄ Κατηγορίας 
και 6 Β΄ Κατηγορίας178, 
-Σεμινάρια (3+1 ΣΠΕ) 

Αριθμός 
Μαθημ.  85 

Υποχρεωτικά: -
Μαθήματα (23), 
-Σεμινάρια (4+1 
ΣΠΕ) 

Αριθμός 
Μαθημ.  89 

Επιλεγόμενα  
Μαθήματα (13) Επιλεγόμενα μαθήμ. 

(τουλάχιστον 17) 
Ελεύθερης Επιλογής 
(μέχρι 3) Πρόκειται για 
επιλογές από άλλα 
τμήματα 

Ελεύθερης Επιλογής 
(μέχρι 2) Επιλογές 
από άλλα τμήματα 

Ξένες Γλ. 

Υποχρεωτικό μάθημα σε δυο επίπεδα. Ως 
βαθμός για το πτυχίο λαμβάνεται ο μέσος όρος 
τους

179
 ενώ δίνουν 6 ects. Τα υπόλοιπα 2 

επίπεδα της γλώσσας είναι μαθήματα 
επιλογής. Ο βαθμός τους  υπολογίζονται 
αυτοτελώς. 

Υποχρεωτική σε 4 επίπεδα, (12 δ.μ) 
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Τα μαθήματα στο πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου της Κρήτης οργανώνονται διαχρονικά σε γνωστικές ενότητες και διακρίνονται σε 

υποχρεωτικά και επιλογής. Στον οδηγό σπουδών παρουσιάζονται κατανεμημένα στα οχτώ εξάμηνα των 

σπουδών. Τα υποχρεωτικά μαθήματα κορμού συγκεντρώνονται αποκλειστικά στα δυο πρώτα έτη των 

σπουδών, επειδή, όπως αναφέρεται, «κρίνονται απαραίτητα για την επιστημονική κατάρτιση των 

νηπιαγωγών» (Ο.Σ. 2008-2009: 160). Στα επόμενα εξάμηνα κατατάσσονται τα μαθήματα επιλογής, τα 

σεμινάρια και οι διδακτικές ασκήσεις, δραστηριότητες οι οποίες παραπέμπουν στην κατάκτηση των πιο 

εξειδικευμένων γνώσεων που θεωρούνται αναγκαίες για τους αποφοίτους του τμήματος. Οι γνώσεις 

αυτές αφορούν κυρίως: α) Την έρευνα στο πεδίο της επιλογής τους (παιδαγωγικά, ψυχολογία, 

κοινωνιολογία, αισθητική αγωγή, κτλ), και μάλιστα τίθεται η προϋπόθεση της επιτυχούς 

παρακολούθησης και εξέτασης σε ένα τουλάχιστον σχετικό υποχρεωτικό μάθημα, ώστε οι φοιτητές να 

έχουν εισαχθεί στις βασικές γνώσεις του εκάστοτε πεδίου, β) στις ειδικές επαγγελματικές γνώσεις που 

συνοδεύουν τις διδακτικές ασκήσεις (ΔΑΣ), και γ) στη μεθοδολογική υποστήριξη των πτυχιακών 

εργασιών (ΣΠΕ).  

                                                
180Σεμινάριο Παιδαγωγικής (ΣΠΕ), Σεμινάριο Ψυχολογίας (ΣΨΥ), Σεμινάρια άλλων επιστημών-Κοινωνιολογίας, φιλολογίας, 
θεολογίας κτλ (ΣΑΕ), Σεμινάριο Πτυχιακής εργασίας (ΣΠΕ).   

Πτυχιακή 
εργασία 

Υποχρεωτική στο 4 έτος σπουδών. 
Προσμετράτε στο πτυχίο ως 1 μάθημα με 11 
ECTS. Η πτυχιακή εργασία (ΠΕ) προϋποθέτει 
την υποχρεωτική παρακολούθηση ενός από τα 
προφερόμενα σεμιναρίου πτυχιακής εργασίας 
(ΣΠΕ), τα οποία ανακοινώνονται στην αρχή 
του 7ου εξαμήνου κάθε ακ. έτους. Οι  φοιτητές 
που έχουν ολοκληρώσει ένα Σεμινάριο (ΣΠΑ, 
ΣΨΥ ή ΣΑΕ) μπορούν να  εκπονήσουν 
πτυχιακή εργασία με το ίδιο ή παραπλήσιο 
θέμα, χωρίς να παρακολουθήσουν το ειδικό 
σεμινάριο της πτυχιακής. Προϋπόθεση γι’ 
αυτό είναι η έγκριση του υπεύθυνου καθηγητή 

Υποχρεωτική στο 4 έτος σπουδών. Η 
πτυχιακή εργασία (ΠΕ) προϋποθέτει την 
υποχρεωτική παρακολούθηση ενός από 
τα προφερόμενα σεμιναρίου πτυχιακής 
εργασίας (ΣΠΕ) (φροντιστήριο), τα 
οποία ανακοινώνονται στην αρχή του 7ου 
εξαμήνου κάθε ακ. έτους. Αναφέρεται 
ότι τα κριτήρια της επιλογής ανήκουν 
στον διδάσκοντα.  

5. Κοινωνικές σπουδές στο Νηπιαγωγείο. 
6. Επιστήμες της εκπαίδευσης: ο ‘λόγος’ του 
μεταμοντερνισμού και η σύγχρονη αμφισβήτησή 
του. 
Στο θεματικό άξονα της ψυχολογίας τα μαθήματα 
είναι:   
7. Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων: Εφαρμογή στο νηπιαγωγείο. 
8. MME 
Στο θεματικό άξονα σύνδεσης ψυχολογίας και 
παιδαγωγικής:  9.Οικολογική Ψυχολογία 
10.Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμική ψυχολογία 
Για τα παραπάνω νέα μαθήματα υπάρχουν 
λεπτομερείς περιγραφές των στόχων και του 
περιεχομένου τους. Η έμφαση δίνεται στην 
υποστήριξη του επαγγελματικού-εκπαιδευτικού 
ρόλου των νηπιαγωγών μέσα από την ανάπτυξη 
συγκεκριμένων γνωστικών, κοινωνικών και 
συναισθηματικών δεξιοτήτων με αναφορά σε 
γνωστικές περιοχές που έχουν δημιουργηθεί από τη 
χαλάρωση των συνόρων μεταξύ γνωστικών πεδίων 
όπως η ψυχολογία, τα παιδαγωγικά και η κοινωνικές 
επιστήμες. Τέλος, στο θεματικό άξονα των νέων 
τεχνολογιών προωθείται η ηλεκτρονική μάθηση (e-
learnig) ως μια εξατομικευμένη διαδικασία μάθησης, 
που όπως υποστηρίζεται είναι αποτελεσματικότερη 
συγκριτικά με παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας, 
διότι η οργάνωση και η μετάδοση της γνώσης σε 
αυτές  χαρακτηρίζεται από: α) τα μικρά βήματα, β) ο 
προσωπικός ‘βηματισμός’ και ο ενεργητικός τρόπος 
προσέγγισης της γνώσης, γ) το ενδιάμεσο feedback 
με την ύπαρξη test, δ) η πρόοδος στη μάθηση που 
βασίζεται σε εμπειρία του εκπαιδευόμενου, που έχει 
αποκτηθεί προηγούμενα από τον ίδιο.     

Πρακτική 
Άσκηση 

Υποχρεωτικές  ‘Διδακτικές ασκήσεις’(ΔΑ) 
από 4ο εξάμηνο σε 3 επάλληλα επίπεδα 
(Ι,ΙΙ,ΙΙΙ) που προσμετρούνται ως 5 μαθήματα. 
Ι:  Β έτος 1 μέρα την εβδομάδα για ένα 
εξάμηνο, ΙΙ: Γ έτος 1 μέρα την εβδομάδα και 
στα 2 εξάμηνα, ΙΙΙ: Δ έτος, 19 ημέρες για κάθε 
εξάμηνο.  Οι Φοιτητές αξιολογούνται χωριστά 
για κάθε εξάμηνο. Ο βαθμός στα επίπεδα ΙΙ 
και ΙΙΙ προκύπτει από το μέσο όρο των 
βαθμών των 2 εξαμήνων.  Έτσι, από τα πέντε 
εξαμηνιαία μαθήματα ΔΑΣ για το πτυχίο 
υπολογίζονται 3 βαθμοί.  

Υποχρεωτικές ‘Διδακτικές ασκήσεις’ 
(ΔΑ) από 4ο εξάμηνο σε 3 επάλληλα 
επίπεδα. (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ), που προσμετρούνται 
ως 6 μαθήματα.  Ι:  Β έτος 3 ώρες την 
εβδομάδα για κάθε εξάμηνο 
ΙΙ: Γ έτος 3 ώρες την εβδομάδα για κάθε 
εξάμηνο 
ΙΙΙ: Δ έτος, 3 ώρες την εβδομάδα  κάθε 
εξάμηνο. Βαθμολογούνταν ανεξάρτητα 
όλα τα εξάμηνα.  

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

Παραδόσεις Παραδόσεις 
Σεμινάρια (ΣΠΑ, ΣΨΥ, ΣΑΕ, ΣΑΠ)180 Σεμινάρια (Σ) 
Διδακτικές ασκήσεις (ΔΑΣ) Διδακτικές ασκήσεις (ΔΑΣ) 

Πτυχίο 51 Μαθήματα (προσμετρούνται και Σ, ΠΕ, 
ΔΑ, ξένες γλώσσες)/ 240 ECTS  

51 Μαθήματα  (προσμετρούνται και Σ, 
ΠΕ, ΔΑ, ξένες γλώσσες) /153 δ.μ.  

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/ΕΣΠ 12 13 

Τ+Π+/ΕΞΠ 20 21 
Τ-Π+/ΕΣΠ 22 9 
Τ-Π+/ΕΞΠ 19 15 
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Η σύγκριση με την παλαιότερη εκδοχή του προγράμματος δείχνει αλλαγή προς μια πιο 

ορθολογική κατάταξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα εξάμηνα σπουδών, γεγονός το οποίο, 

μεταβάλλοντας τις συνθήκες της ταξινόμησης και της περιχάραξης, μεταφέρει, αν και άρρητα, στους 

φοιτητές το μήνυμα μιας σταδιακής εξειδίκευσης σε ζητήματα θεωρίας, έρευνας και επαγγελματικής 

πρακτικής. Στο παλαιότερο πρόγραμμα οι διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατανέμονται χωρίς 

αυστηρά κριτήρια ρύθμισης στη διαδοχή τους, με αποτέλεσμα ο φόρτος εργασίας στα εξάμηνα να 

εμφανίζεται άνισα κατανεμημένος και οι δραστηριότητες με διαφορετικούς προσανατολισμούς να 

συμπίπτουν, θολώνοντας τα σύνορα της εξειδίκευσης. Η πιο καθοριστική αλλαγή βελτίωσης της 

διαδοχής είναι η μεταφορά των κατ’ επιλογήν σεμιναρίων από το 7ο και το 8ο εξάμηνο, όπου συνέπιπταν 

με την πτυχιακή εργασία και το σεμινάριό της, στο 5ο και το 6ο εξάμηνο των σπουδών.       

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που διαχρονικά αναπτύσσεται με ορατές ταξινομήσεις και 

περιχαράξεις, όμως σταδιακά εμφανίζει κάποια σημεία διεύρυνσης των επιλογών που δίνονται στους 

φοιτητές προκειμένου να διαμορφώσουν το προσωπικό τους πρόγραμμα. Έτσι, παρόλο που στο νεότερο 

πρόγραμμα καταγράφεται μικρή αύξηση των υποχρεωτικών μαθημάτων (από 23 σε 25) και σεμιναρίων 

(κατά 1), όπως επίσης λεπτομερέστερη περιγραφή των δραστηριοτήτων και των υποχρεώσεων των 

φοιτητών, οι επιλογές τους διευρύνονται στα εξής σημεία: α) Στην αύξηση των μαθημάτων επιλογής, β) 

στη μείωση των υποχρεωτικών επιπέδων ξένης γλώσσας από 4 σε 2, γ) στη δυνατότητα η πτυχιακή 

εργασία να εκπονηθεί ως συνέχεια στο ίδιο ή παραπλήσιο θέμα κάποιου από τα κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά σεμινάρια που έχει παρακολουθήσει ο φοιτητής, χωρίς τον περιορισμό της υποχρεωτικής 

παρακολούθησης ενός άλλου σεμιναρίου πτυχιακής εργασίας που ίσχυε παλιά. Το στοιχείο αυτό αφενός 

επιτρέπει στους φοιτητές που επιθυμούν να προσηλωθούν και να ‘εξειδικευτούν’ στο γνωστικό πεδίο της 

προτίμησής τους, κάνοντας πιο ορθολογικές τις συνθήκες προσφοράς των σεμιναρίων στο τμήμα με 

δεδομένο το μεγάλο αριθμό φοιτητών. Τέλος, δ) στο γεγονός ότι στη νεότερη εκδοχή του προγράμματος 

η υποχρεωτική διδακτική άσκηση ξεκινάει ένα εξάμηνο αργότερα συγκριτικά με το παλιό πρόγραμμα. Η 

ρύθμιση αυτή διευκολύνει τους νέους ακόμα φοιτητές, οι οποίοι ενδέχεται να μην έχουν κατακτήσει 

πλήρως τα θεμιτά κριτήρια παρακολούθησης του προγράμματος, να διαχειριστούν εποικοδομητικά για 

την επιτυχή πορεία των σπουδών τους τον εκπαιδευτικό χρόνο του 3ου εξαμήνου.  

Στο πλαίσιο αυτό καταγράφονται δυο βασικές αλλαγές που σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο 

της έρευνας μπορούν να επηρεάσουν τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών ταυτοτήτων των φοιτητών 

του εν λόγω τμήματος  με το πέρασμα του χρόνου. Η πρώτη μεταβολή αφορά το γεγονός ότι στο ισχύον 

πρόγραμμα καταγράφεται μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την εμπλοκή και καθοδήγηση των φοιτητών είτε 

σε θέματα έρευνας από συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές, είτε σε ζητήματα μεθοδολογίας εν γένει. Η 

μύηση των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία προωθείται βασικά μέσα από τα μαθήματα 

σεμιναριακού χαρακτήρα, τα οποία όπως ήδη έχει αναφερθεί καταλαμβάνουν μεγάλο μέρος του 



 327

προγράμματος και έχουν βελτιωθεί όσον αφορά τα κριτήρια της περιχάραξής τους. Η αλλαγή αυτή 

καταγράφεται και στην ανάλυση των περιγραφών των μαθημάτων του προγράμματος, από την οποία 

προκύπτει σημαντική αύξηση αυτών με διεπιστημονικό χαρακτήρα (από 9 σε 22) (Παραρτήματα Ε.1.5.2 

και Ε.2). Βεβαίως για την εκτίμηση αυτού του δεδομένου πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στον παλαιότερο 

Οδηγού Σπουδών δεν υπάρχουν περιγραφές των προσφερόμενων σεμιναρίων, όπως συμβαίνει σήμερα, 

γεγονός που δεν επιτρέπει να διαπιστώσουμε αν πράγματι άλλαξε ο προσανατολισμός καθαυτός, ή έχει 

αλλάξει μόνο ο τρόπος παρουσίασης. Ωστόσο, ακόμα και το γεγονός ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση 

στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών περιεχομένων, καθιστώντας σαφή τον εσωστρεφή προσανατολισμό 

του προγράμματος, αποτελεί σημαντική ένδειξη στροφής των ταυτοτήτων των φοιτητών προς πιο 

ακαδημαϊκούς τύπους συγκρότησης της γνώσης. Το στοιχείο αυτό ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός 

ότι διατηρείται υποχρεωτική η πτυχιακή εργασία και εξακολουθεί να προαπαιτεί σεμιναριακή 

υποστήριξη, μάλιστα πλέον με τρόπο που επιτρέπει στους φοιτητές, όπως ήδη αναφέρθηκε, να εστιάσουν 

περισσότερο στη γνωστική περιοχή της προτίμησής τους.  

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή αφορά την ενίσχυση της ανάπτυξης από τους φοιτητές κάποιων 

δεξιοτήτων διδακτικής για την προσχολική εκπαίδευση μέσα από τα νέα μαθήματα εργαστηριακού τύπου 

που προωθήθηκαν στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Η επιλογή αυτή δείχνει το ‘άνοιγμα’ του τμήματος προς 

το χώρο του σχολείου, ωστόσο για την κατανόηση των συνθηκών ελέγχου που υιοθετούνται στο εν λόγω 

πρόγραμμα έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό επιλέγεται να γίνει μέσα από εργαστηριακά μαθήματα 

στο πανεπιστήμιο χωρίς ρητές και αποκλειστικές συνδέσεις με την διδακτική άσκηση και τα σχολεία που 

λαμβάνει χώρα. Η επιλογή αυτή ενδέχεται να σχετίζεται και με το ρητό ενδιαφέρον του τμήματος για τη 

διεύρυνση των επαγγελματικών επιλογών των αποφοίτων του σε μια ποικιλία κοινωνικών θεσμών και 

ιδρυμάτων πέραν της τυπικής προσχολικής αγωγής, όπως αυτό διατυπώνεται αναλυτικά, με την 

παράθεση μιας εκτενούς λίστας τέτοιων φορέων, στην εισαγωγική ενότητα του οδηγού σπουδών με τον 

τίτλο ‘Επαγγελματικές προοπτικές’. Η αρχή ρύθμισης της γνώσης που προωθείται σημαντικά σε αυτή 

την περίπτωση είναι η χαλάρωση των συνόρων στα γνωστικά πεδία από όπου αντλούνται οι αναγκαίοι 

πόροι γνώσης για την συγκρότηση των νέων μαθημάτων του προγράμματος.   

Η διδακτική άσκηση από την άλλη πλευρά εμφανίζεται ως το πιο αμετάβλητο στοιχείο του 

προγράμματος, αφού διαχρονικά περιλαμβάνει παρατήρηση και αυτοτελή άσκηση σε νηπιαγωγεία καθ’ 

όλη τη διάρκεια των εξαμήνων στα οποία πραγματοποιείται. Ωστόσο, καταγράφονται κάποιες αλλαγές, 

οι οποίες δείχνουν: α) Μείωση του χρόνου παρουσίας των φοιτητών στα σχολεία κατά 20 περίπου μέρες 

(1 εξάμηνο), β) εξασφάλιση συνολικότερης επαφής των φοιτητών με το περιβάλλον του σχολείου μέσα 

από την καθιέρωση της συνεχόμενης παρουσίας των φοιτητών στα σχολεία για 19 μέρες κατά το 8ο 

εξάμηνο αντί για 3 ώρες τη βδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου που ίσχυε, και γ) διεύρυνση του 
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περιθωρίου βελτίωσης της απόδοσης των φοιτητών από εξάμηνο σε εξάμηνο με την καθιέρωση των 

μέσων όρων της βαθμολογίας των εξαμήνων του τρίτου και του τέταρτου έτους, αντίστοιχα.  

Τέλος, όσο αφορά τις παρατηρούμενες αλλαγές στις αρχές οργάνωσης και μετάδοσης της γνώσης 

κυρίως μέσω του ΕΠΕΑΕΚ, οι βασικότερες είναι η χαλάρωση των συνόρων μεταξύ των γνωστικών 

αντικειμένων και η στροφή της παιδαγωγικής προς εξατομικευμένη εμπλοκή με τη γνώση είτε μέσα από 

τα εργαστηριακά μαθήματα και τα σεμινάρια, είτε μέσα από τις διαδικασίες e-learning που προωθεί το 

τμήμα τα τελευταία χρόνια.                

 
11.1.6. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  

Ακολουθεί η ανάλυση των προγραμμάτων του Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης και του 

Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης  του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  

 
Πίνακας 11.1.6.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ Θεσσαλίας  
 
 

ΠΤΔΕ 
Θεσσαλίας 

Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 1995-1996 Αναμόρφωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ  

Τομείς - - 
 

Στόχοι:  
α) Η διαμόρφωση σύγχρονων και 
αποτελεσματικών εκπαιδευτικών με ικανότητα 
προσαρμογής στο νέο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον.  
β) Η σύνδεση των σπουδών με τις τεχνολογίες 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας.  
γ) Η εξοικείωση των φοιτητών με την 
ερευνητική μεθοδολογία και πρακτική. 
Πλαίσιο δράσεων της αναμόρφωσης 
1) Η αναμόρφωση των υπαρχόντων 
μαθημάτων και η εισαγωγή νέων.  
2) Η εισαγωγή εξειδικευμένων μαθημάτων 
πληροφορικής  
3) Η δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης  
4) Η δημιουργία Κέντρου Διδακτικής 
Υποστήριξης και Εκπαιδευτικής Τεκμηρίωσης 
(ΚΕΔΥΚΕΤ).  
5) η αναμόρφωση της σχολικής πρακτικής  
 
Στη συνέχεια της πρότασης περιγράφονται τα 
πακέτα εργασίας του έργου και της επέκτασής 
του μέχρι και 31/8/2008.  
 
Μεταξύ άλλων στα πακέτα προβλέπεται:  
 
α) Η έκδοση δεύτερου οδηγού σπουδών όπου 
θα αποτυπώνονται οι τελικές αλλαγές που 
έγιναν στο πρόγραμμα μετά την αξιολόγηση 

 
Κύκλοι 

μαθημάτων  
 

Γλώσσα –Λογοτεχνία Γενικής επιστημονικής κατάρτισης και γενικής 
μόρφωσης181 

Μαθηματικά    Ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης 
Φυσικές επιστήμες Κατάρτιση στα επιμέρους γνωστικά 

αντικείμενα 
Παιδαγωγική Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας, 

ειδικές διδακτικές και σχολική πρακτική Ψυχολογία 
ΤΠΕ 

 Ιστορία 
Τέχνη-πολιτισμός 
Σχολική πρακτική (Ι-IV) 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά (35/105 δ.μ.) τα 
4 της Πρ. Ασκ. Αριθμός 

Μαθημ.  93 

Υποχρεωτικά  (38/114 
δ.μ. ) τα 4 της Σχ. Πρ. Αριθμός 

Μαθημ.  75 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά  
(22/66 δ.μ.) τα 3 μπορεί να 
είναι  Ελεύθερης Επιλογής  

Κατ επιλογήν (18/54 
δ.μ.) 

Ξένες Γλ. 

Προβλέπεται η διδασκαλία ξένων γλωσσών (αγγλικά, 
γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά) σε ένα κύκλος 4 
υποχρεωτικών εξαμηνιαίων μαθημάτων και σε ένα κύκλο 2 
προαιρετικών προχωρημένων και εξειδικευμένων 
μαθημάτων. Η βαθμολογία της ξένης γλώσσας δεν 
υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου, επίσης, δεν φαίνεται να 
πιστώνονται με δ.μ. Δεν υπάρχει περιγραφή στον Ο.Σ. των 
μαθημάτων Ξ.Γ.  

Κύκλος 2 υποχρεωτικών ετήσιων μαθημάτων ξένων 
γλωσσών  (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά),  που 
αντιστοιχούν σε 3 δ.μ.. έκαστο (6 δ.μ.), παρόλο που 
δεν βαθμολογούνται. Επίσης, προσφέρεται και ένας 
κύκλος 2 προαιρετικών προχωρημένων και 
εξειδικευμένων εξαμηνιαίων μαθημάτων. Τα 
τελευταία δεν θεωρούνται μαθήματα επιλογής. 

                                                
181 Οι ενότητες αυτές περιείχαν 17 γνωστικά αντικείμενα π.χ. Μαθήματα γενικής παιδείας, ψυχολογίας, Ιστορίας και 
πολιτισμού, θετικές επιστήμες και περιβάλλον, κτλ, με βάση δε αυτά τα αντικείμενα  παρουσιάζονταν τα μαθήματα του 
προγράμματος. Ως ξεχωριστά γνωστικά αντικείμενα εμφανίζονται οι ξένες γλώσσες και η σχολική  πρακτική. Επίσης στο 
πρόγραμμα, και συγκεκριμένα στο ενδεικτικό των διδασκομένων μαθημάτων για το ακ. έτος 1995-1996 αναφέρεται η ύπαρξη 
3 κατευθύνσεων: α) Αισθητικής Παιδείας και έκφραση, β) Σχολικής υποστήριξης, γ) Ειδικής αγωγής. Οι φοιτητές στο 7ο και 
το 8ο εξάμηνο των σπουδών είχαν την υποχρέωση να επιλέγουν τα τέσσερα μαθήματα μιας κατεύθυνσης και δυο μαθήματα 
των άλλων δυο κατευθύνσεων. Ωστόσο στην κατεύθυνση της ειδικής αγωγής εμφανίζονται 3 μαθήματα και δεν δίνονται 
διευκρινίσεις για το 4ο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό.   
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Πτυχιακή 
εργασία 

Προαιρετική στο 4ο έτος σπουδών, ισοδυναμεί με 6 δ.μ. και 
αντιστοιχεί με 2 μαθήματα οποιασδήποτε θεματικής 
ενότητας. Το θέμα συναποφασίζεται με τον επιβλέποντα 
και στη συνέχεια μετά από σχετική αίτηση του φοιτητή 
εγκρίνεται από το Γ.Σ. τόσο το θέμα όσο και ο ίδιος 
επιβλέπων.  Ο επιβλέπων μετά από συνεννόηση με το 
φοιτητή προτείνει προς έγκριση άλλο διδάσκοντα ως 
‘συνεπιβλέποντα’. Σύμφωνα με απόφαση της Γ.Σ. πρέπει 
να μεσολαβεί ένα εξάμηνο από την υποβολή της αίτησης 
μέχρι και την υποστήριξη της διπλωματικής. 

Δεν αναφέρεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα, αλλά 
μόνο ως μια κατηγορία στο πρόγραμμα της 
εξομοίωσης. Το θέμα επιλέγεται από κατάλογο που 
καταρτίζει το τμήμα και παραδίδεται σε διάστημα 6 
μηνών. Προαπαιτείται το μάθημα ‘Μεθοδολογία 
ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας’ και ένα μάθημα 
επιλογής σχετικό με το θέμα της εργασίας    

της εφαρμογής του επί δυο ακαδημαϊκά Έτη 
(ΠΕ1).   
β) Η μηχανοργάνωση του ΚΕΔΥΚΕΤ με 
σκοπό την διακίνηση και την προστασία του 
διαθέσιμου διδακτικού υλικού, το οποίο 
δανείζονται οι φοιτητές και το χρησιμοποιούν 
στην πρακτική άσκηση (ΠΕ2). 
 γ) Ο εμπλουτισμός του ΚΕΔΥΚΕΤ και της 
διαδικτυακής πύλης με πρόσθετο διδακτικό 
υλικό κατάλληλο για τη διδασκαλία (ΠΕ3)  
δ) Στα πλαίσια της διάχυσης των 
αποτελεσμάτων του έργου δίνεται η 
δυνατότητας στα μέλη ΔΕΠ για επισκέψεις σε 
ανάλογα τμήματα του εξωτερικού προκειμένου 
να συμμετέχουν σε συνέδρια και ημερίδες 
(ΠΕ4).  

Πρακτική 
Άσκηση 

Αναφέρεται ως σχολική πρακτική (Σ.Π.) και είναι 
υποχρεωτική σε 4 επάλληλα επίπεδα (Ι –IV) από το 5ο 
εξάμηνο σπουδών. Πιστώνεται με 12 δ.μ.. Τα επίπεδα της 
πρακτικής παρουσιάζονται ως μαθήματα με θεωρητική 
βάση και πρακτική εμπλοκή των φοιτητών με τη σχολική 
καθημερινότητα. Περιγράφεται ο σκοπός, το περιεχόμενο, 
οι μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης, τα 
προαπαιτούμενα μαθήματα, ενώ προτείνεται εκτενής 
σχετική βιβλιογραφία. Μάλιστα προσδιορίζονται κάποια 
από τα συγγράμματα από τα οποία οι φοιτητές μπορούν να 
επιλέξουν το δωρεάν που δικαιούνται.  
Επίπεδο I: Συστηματική παρατήρηση των προϋποθέσεων 
και των συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και οργάνωσης 
της σχολικής ζωής σε διαφορετικούς τύπους σχολείων. 
Προαπαιτείται το μάθημα ‘Διδακτική μεθοδολογία. Δομικά 
στοιχεία της διδασκαλίας’ του 3ου εξ.   
Επίπεδο ΙΙ: Διδασκαλία και βασικές αρχές της διαμέσου 
ωριαίων διδασκαλιών σε συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα. Πραγματοποιούνται διδασκαλίες   με 
σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη γλώσσα, και τα 
μαθηματικά και σε δευτερεύοντα μαθήματα όπως μελέτη 
περιβάλλοντος, η γεωγραφία, η κοινωνική και πολιτική 
αγωγή, τα θρησκευτικά, και αισθητική αγωγή προκειμένου 
να εξοικειωθούν με τα στάδια και τις φάσεις της 
διδασκαλίας και τις ποικίλες διδακτικές τεχνικές και 
μεθόδους. Επιπλέον, οι φοιτητές παρακολουθούν και 
συμμετέχουν με υποστηρικτικό ρόλο μια σχολική ημέρα 
στις εβδομαδιαίες διδασκαλίες των φοιτητών του 8ου 
εξαμήνου.  Προαπαιτούνται πέντε μαθήματα διδακτικής της 
Γλώσσας (1) και των Μαθηματικών (4).  
Επίπεδο ΙΙΙ: Το μάθημα περιλαμβάνει 3 ενότητες. Η πρώτη 
έχει τη μορφή φροντιστηρίων, και συζητήσεων 
ανατροφοδότησης σε θεματικές που καθορίζονται με τη 
σύμφωνη γνώμη των φοιτητών μετά από προτάσεις τους 
για θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις προσωπικές 
τους εμπειρίες. Εκτός από τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος ή 
άλλων παιδαγωγικών τμημάτων, διαλέξεις μπορούν να 
γίνουν από ειδικούς εκτός πανεπιστημίου σε θέματα 
θεωρίας και παιδαγωγικής πράξης, π.χ. σχολικοί 
σύμβουλοι, προϊστάμενοι γραφείων.  Η δεύτερη ενότητα 
περιλαμβάνει 6 ημερήσιες διδασκαλίες σε διαφορετικές 
τάξεις του δημοτικού. Η τρίτη ενότητα αφορά συνεργασία 
με τους αποσπώμενους εκπαιδευτικούς προκειμένου να 
ανατροφοδοτηθεί η παρουσία τους στα σχολεία και να 
υποστηριχθούν οι διδασκαλίες τους. Στα πλαίσια του 
μαθήματος πραγματοποιούνται εκπαιδευτικές εκδρομές σε 
διάφορους τύπους σχολείων εντός και εκτός της 
εκπαιδευτικής περιφέρειας του νομού Μαγνησίας  
 Επίπεδο ΙV: Ανάληψη πλήρους ευθύνης του παιδαγωγικού 
και διδακτικού έργου σε μια τάξη πολυθέσιου ή 
ολιγοθέσιου σχολείου για 2 εβδομάδες. Επίσης ενεργή 
συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου 
(εκδρομές, γιορτές κτλ) και συμμετοχή στην εργαστηριακή 
άσκηση στο παν/μιο.  Προαπαιτείται το μάθημα 
‘Εκπαιδευτική αξιολόγηση’ .  
Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ ΚΠΣ 
(2005-2008).  

Αναφέρεται ως σχολική πρακτική και πιστώνεται με 
12 δ.μ.  Είναι υποχρεωτική από το Ε΄ εξ έως Η΄ και 
χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV), καθένα 
από τα οποία διαρκεί ένα εξάμηνο. Προϋπόθεση 
συμμετοχής στην Π.Α. είναι η επιτυχής 
παρακολούθηση των εισαγωγικών μαθημάτων στην 
Παιδαγωγική, την παιδαγωγική ψυχολογία και τη 
Θεωρία και Μεθοδολογία της διδασκαλίας. Επίσης, 
να έχει παρακολουθήσει ή να παρακολουθεί 
παράλληλα μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας των 
επιμέρους μαθημάτων. Τα μαθήματα κατατάσσονταν 
σε 7 κύκλους: α) νεοελληνική γλώσσα, β) 
μαθηματικά γ) κοινωνικές επιστήμες-γεωγραφία 
(μελέτη του περιβάλλοντος, γεωγραφία, κοινωνική 
και πολιτική αγωγή), δ) Φυσικές επιστήμες - 
περιβάλλον (φυσική, χημεία, βιολογία, οικολογία), ε) 
Ιστορία –θρησκευτικά, στ) Αισθητική Αγωγή 
(Καλλιτεχνικά μαθήματα-μουσική), ζ) Φυσική 
Αγωγή. Η πρακτική διεξάγεται στα σχολεία και στο 
πανεπιστήμιο σε ομάδες 10, 6 φοιτητών και κατά 
ζεύγη. Για το κάθε επίπεδο παρατίθεται λεπτομερής 
περιγραφή του πλαισίου διεξαγωγής, των 
υποχρεώσεων και της αξιολόγησης των φοιτητών.   
Επίπεδο Ι: Ενημέρωση φοιτητών για το πρόγραμμα 
της πρακτικής, παρατήρηση της σχολικής ζωής, 
εργαστηριακή εργασία (π.χ. δειγματικές διδασκαλίες 
από όλους τους κύκλους μαθημάτων) στο παν/μιο.  
Επίπεδο ΙΙ: Συστηματική εισαγωγή στους τρόπους 
σχεδιασμού και οργάνωσης της διδασκαλίας. 
Παρακολούθηση δειγματικών διδασκαλιών από 
όλους τους κύκλους των μαθημάτων και για όλες τις 
τάξεις. Σταδιακή ανάληψη διδακτικού έργου αρχικά 
με 8 διδασκαλίες.  
Επίπεδο ΙΙΙ: Μια εβδομάδα παρακολούθηση σε 
ολιγοθέσια σχολεία και ανάληψη διδασκαλίας.  
Ένταξη των διμελών ομάδων φοιτητών στο 
πρόγραμμα του σχολείου της πρακτικής άσκησης και 
ανάληψη για 6 εβδομάδες και για μια μέρα την 
εβδομάδα εναλλάξ από τους φοιτητές του ημερήσιου 
προγράμματος σε διάφορες τάξεις.  
Επίπεδο ΙV: Προγραμματισμός από το φοιτητή της 
εργασίας μιας τάξης για δυο συνεχείς εβδομάδες.  
Αυτοτελή διδασκαλία για 2 συνεχόμενες βδομάδες 
σε μια τάξη. Προβλέπεται επίσης η παρακολούθηση 
της εργασίας για μια εβδομάδα σε ειδικά σχολεία. 
Επίσης, όσοι επιλέγουν της κατεύθυνση ‘Σχολική 
υποστήριξη’ παρακολουθούν επιπλέον ειδικές τάξεις 
και της κατεύθυνσης ‘Αισθητική παιδεία και 
έκφραση’ παρακολουθούν τη διδασκαλία των 
καλλιτεχνικών μαθημάτων και της μουσικής σε 
σχολεία που διδάσκουν ειδικοί εκπαιδευτικοί.      

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

Δεν αναφέρεται κάτι σχετικό συνολικά στον οδηγό, αλλά 
σε κάθε μάθημα ξεχωριστά. Διαλέξεις, εργαστήρια, 
φροντιστήρια 

Δεν αναφέρεται αναλυτικά 

Πτυχίο 171 δ.μ./ 57 Μαθήματα 174 δ.μ. / 56 Μαθήματα 

Τύ
πο

ς 
 Τ+Π+/ΕΣΠ 18 22 

Τ+Π+/ΕΞΠ 16 17 
Τ-Π+/ΕΣΠ 20 18 
Τ-Π+/ΕΞΠ 31 16 

 

Η ανάλυση του προγράμματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης  του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δείχνει ένα πρόγραμμα που έχει αλλάξει σε σχέση με τις οργανωτικές του 

αρχές. Έχουν υιοθετηθεί σαφέστερα κριτήρια οριοθέτησης των γνωστικών πεδίων, με αποτέλεσμα 



 
330 

σήμερα τα μαθήματα να κατανέμονται σε 8 ενότητες, οι οποίες αφορούν τη γλώσσα-λογοτεχνία, τα 

μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες, την παιδαγωγική, ψυχολογία, τις ΤΠΕ, την Ιστορία, την Τέχνη-

πολιτισμό. Το οργανωτικό αυτό σχήμα έχει αντικαταστήσει την παλαιότερη πολλαπλών επιπέδων 

οργάνωση των μαθημάτων σε ενότητες, γνωστικά αντικείμενα και κατευθύνσεις.   

Επίσης, αυστηρότερό ως προς τις ρυθμίσεις εμφανίζεται και το παιδαγωγικό πλαίσιο ανάπτυξης 

του προγράμματος. Ενδεικτικές είναι οι λεπτομερείς οδηγίες για τη δήλωση των μαθημάτων, η σύσταση 

προς στους φοιτητές για έγκαιρη κατάρτιση του ατομικού τους προγράμματος, λαμβάνοντας υπόψη τον 

ελάχιστο αριθμό των μαθημάτων επιλογής από κάθε ενότητα και τη χρονική αλληλουχία των 

προαπαιτούμενων και των εξαρτώμενων από αυτά μαθημάτων. Επίσης, στη λογική διασφάλισης πιο 

ορατού παιδαγωγικού πλαισίου για τους φοιτητές φαίνεται ότι βασίστηκε η υιοθέτηση κοινής φόρμας 

παρουσίασης των μαθημάτων, στην οποία περιγράφονται λεπτομερώς η θέση του μαθήματος στο 

πρόγραμμα, ο σκοπός, το περιεχόμενο, οι μέθοδοι διδακτικής/ αξιολόγησης, ενώ συνιστάται και 

βιβλιογραφία προς μελέτη.    

Τα μαθήματα του προγράμματος ενώ και στις δυο περιόδους της μελέτης διακρίνονται σε 

υποχρεωτικά και επιλογής και παρουσιάζονται με αναφορά στις ενότητες μαθημάτων, σήμερα 

εμφανίζουν κάποιες διαφοροποιήσεις που αλλάζουν εν τέλει σε αυτό το επίπεδο τις συνθήκες 

υποχρεωτικότητας του προγράμματος. Ειδικότερα, ενώ καταγράφεται μείωση των υποχρεωτικών 

μαθημάτων κατά 3, και αντίστοιχη αύξηση των απαιτούμενων μαθημάτων επιλογής κατά 4, το γεγονός 

ότι στη σύγχρονη εκδοχή του προγράμματος προσδιορίζεται ο απαιτούμενος αριθμός μαθημάτων από 

κάθε κύκλο για τη λήψη του πτυχίου αυξάνει σαφώς τον έλεγχο, καθιστώντας άρρητα αυτά τα μαθήματα 

ένα είδος κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών. Την ίδια στιγμή το εύρος των επιλογών που οι φοιτητές έχουν 

στη διάθεσή τους σήμερα είναι μεγαλύτερο αφού τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του 

προγράμματος έχουν αυξηθεί κατά 21 μαθήματα. Επίσης, δίνεται και η δυνατότητα, μέσα από την 

αναγκαία διαδικασία δήλωσης, τα 3 από τα μαθήματα επιλογής να είναι διατμηματικά μαθήματα ή 

μαθήματα που προσφέρονται από άλλα τμήματα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας.   

 Ο αριθμητικός προσδιορισμός των μαθημάτων επιλογής σε σχέση με κάθε κύκλο μαθημάτων του 

προγράμματος και η κατάργηση των κατευθύνσεων είναι δυο συνθήκες που στη σύγχρονη εκδοχή του 

προγράμματος φαίνεται να οδηγούν στη συγκρότηση περισσότερο ομοιογενών ταυτοτήτων στους 

αποφοίτους σε σχέση με τα πεδία γνώσης από τα οποία το τμήμα αντλεί πόρους γνώσης για τη 

συγκρότηση του προγράμματος σπουδών. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι κύκλοι των μαθημάτων στο εν λόγω 

πρόγραμμα δεν είναι ισοδύναμοι, όσον αφορά τα μαθήματα που προσφέρουν και αυτά που απαιτούνται 

από καθέναν από αυτούς για τη λήψη πτυχίου, δημιουργεί ένα είδος άρρητης ιεράρχησης της 

προσφερόμενης γνώσης, συμβάλλοντας τελικά στη δημιουργία αδιαφοροποίητων ταυτοτήτων αλλά με 

εμφάσεις σε κάποιες γνωστικές περιοχές. Τα δεδομένα δείχνουν ότι οι ενότητες μαθημάτων σχετικών με 
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τα διδακτικά αντικείμενα της γλώσσας [6 Υποχρεωτικά (Υ) και 4 Επιλογής (Ε) από τα 13 συνολικά 

προσφερόμενα μαθήματα της ενότητας (Σ)], των μαθηματικών (5Υ και 2 Ε/ 10 Σ), της ιστορίας (4Υ και 2 

Ε/ 8 Σ) και των φυσικών επιστημών (4Υκαι 3 Ε /9 Σ) προωθούνται περισσότερο. Ακολουθεί η ενότητα 

των ΤΠΕ (2Υ και 3 Ε/ 9 Σ). Οι ενότητες των παιδαγωγικών  (5 Υ και 3 Ε) και της ψυχολογίας (4 Υ και 3 

Ε) είναι ισχυρές στο σύνολο των απαιτούμενων μαθημάτων για τη λήψη πτυχίου, δίνουν ωστόσο 

μεγαλύτερο περιθώριο επιλογών, 3 από 9 η πρώτη και 3 από 12 η δεύτερη. Τέλος η ενότητα με την πιο 

περιορισμένη δυναμική στα ατομικά προγράμματα των φοιτητών αφορά την τέχνη και τον πολιτισμό (1 

Υ και 2 Ε  από 12 Σ). Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η δυναμική της εν λόγω ενότητας ‘αμφισβητείται’ 

και από το γεγονός ότι ομαδοποιεί μαθήματα από ετερογενή επιστημονικά πεδία, για παράδειγμα εκεί 

συναντώνται μαθήματα όπως, η Μουσική αγωγή και η διδακτική της, η Θρησκειολογία, η Φιλοσοφία, η 

Νεωτερική Λαογραφία, η Πόλη και η Διδασκαλία της Πολεογραφίας.         

Το ενδιαφέρον του τμήματος για τη σύνδεση του προγράμματος σπουδών με το πεδίο του 

σχολείου και μάλιστα με τα ειδικά διδακτικά αντικείμενα που καλείται ο δάσκαλος να διδάξει είναι 

έντονο και στο πρόγραμμα της σχολικής πρακτικής. Πάντα η πρακτική συνδεόταν με τα διδακτικά 

αντικείμενα του σχολείου, ωστόσο σήμερα η σύνδεση έχει ενισχυθεί, καθώς προβλέπονται 

φροντιστηριακά μαθήματα για τη διδακτική των σχολικών αντικειμένων στο δεύτερο επίπεδο του 

προγράμματος της πρακτικής. Η σημασία που αποδίδεται στην πρακτική ως σημείο διασύνδεσης με το 

σχολείο φαίνεται και στην επιλογή του τμήματος να εντάξει στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την αναμόρφωση του 

προγράμματος ως βασικούς άξονες δράσης: α) Tην αναμόρφωση του προγράμματος της πρακτικής, και 

β) τη δημιουργία και την συντήρηση του Κέντρου Διδακτικής Υποστήριξης και Εκπαιδευτικής 

Τεκμηρίωσης (ΚΕΔΥΚΕΤ), μιας βάσης διδακτικού υλικού, το οποίο δανείζεται στους φοιτητές για 

χρήση στην πρακτική άσκηση. Οι φοιτητές έτσι, υποστηρίζονται στην εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών 

προσεγγίσεων για τη γλώσσα και τα μαθηματικά, αλλά και για ‘δευτερεύοντα’, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρεται, μαθήματα, όπως η Μελέτη περιβάλλοντος, τα θρησκευτικά, κτλ. Η κυριαρχία της γλώσσας 

και των μαθηματικών είναι ρητή, καθώς μόνο γι’ αυτά παρατίθενται περιγραφές του σκοπού, του 

περιεχομένου, των μεθόδων αξιολόγησης, καθώς και σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, τα προαπαιτούμενα 

μαθήματα του δευτέρου επιπέδου της Σχολικής πρακτικής αφορούν μόνο τη γλώσσα και τα μαθηματικά. 

Συγκρίνοντας με τις αντίστοιχες διατυπώσεις του παλαιότερου προγράμματος σχετικά με τη διδακτική 

μεθοδολογία των ειδικών αντικειμένων, καταγράφεται η τάση προς ρητή ιεράρχηση της γνώσης στα 

πρωτεύοντα μαθηματικά και τη γλώσσα και στα υπόλοιπα δευτερεύοντα πεδία. Το στοιχείο αυτό αφενός 

αναπαράγει ένα παραδοσιακό λόγο διάκρισης των σχολικών αντικειμένων, αφετέρου όμως μοιάζει 

επίκαιρο αφού φαίνεται να ανταποκρίνεται στους δείκτες του εγγραμματισμού [numeracy, literacy], όπως 

τίθενται από την κυρίαρχη εκπαιδευτική πολιτική διεθνώς.    
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 Η σχολική πρακτική αποτελούσε πάντα σημαντικό τμήμα/στοιχείο εν λόγω προγράμματος για την 

υποστήριξη του επαγγελματικού ρόλου των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Αυτό δεν αλλάζει, ωστόσο η 

ορολογία που χρησιμοποιείται για την παρουσίαση του προγράμματος είναι πιο σύγχρονη και 

παραπέμπει στον κυρίαρχο λόγο του νέου επαγγελματισμού των εκπαιδευτικών. Αναφέρεται 

χαρακτηριστικά στον οδηγό σπουδών (Ο.Σ. 2008-2009: 170): «Η σχολική πρακτική αποτελεί ένα σύνολο 

δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επαγγελματικής ετοιμότητας των μελλοντικών 

εκπαιδευτικών». Ενώ στην παλιότερη εκδοχή του προγράμματος η έμφαση δινόταν στην ανάπτυξη 

ικανοτήτων εφαρμογής διδακτικών/μαθησιακών διαδικασιών και την παιδαγωγική στήριξη των μαθητών 

(αυτό που σήμερα αποκαλείται διδακτική ετοιμότητα), σήμερα ως επαγγελματική ετοιμότητα εννοείται 

καταρχάς η οργανωτική, διοικητική, συμβουλευτική και διαγνωστική ετοιμότητα. Πρόκειται για το 

σύνολο των γνώσεων και ικανοτήτων/δεξιοτήτων που επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα, 

να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες προγραμματισμού, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα και διοικητικά 

καθήκοντα, όπως σε μονοθέσια σχολεία, να κάνουν συμβουλευτική γονέων και να μπορούν να 

διαγνώσουν τυχόν προβλήματα των μαθητών τους.  

Σημαντικό για την κατανόηση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ότι παρόλο που 

εισαγωγικά δεν γίνεται εκτενής αναφορά στην διδακτική ετοιμότητα, το ίδιο το πρόγραμμα της 

πρακτικής, όπως ήδη έχει αναφερθεί παραπάνω, αναπτύσσεται με σαφή έμφαση στις σύγχρονες 

διδακτικές εφαρμογές. Το στοιχείο αυτό φαίνεται, τουλάχιστον στο επίπεδο της κειμενικής ανάλυσης, να 

καθιστά τις υπόλοιπες διαστάσεις της επαγγελματικής ετοιμότητας απλή ρητορική. Αυτό που βασικά 

υποστηρίζεται από τις δραστηριότητες του προγράμματος πρακτικής είναι η οργάνωση και η υλοποίηση 

της διδασκαλίας σύμφωνα με τις αρχές, τις μεθόδους και τους στόχους της διδακτικής το ισχύον πλαίσιο 

διαθεματικότητας, όπως αυτή έχει εγκαθιδρυθεί από το ενιαίο αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το στοιχείο ότι οι φοιτητές στο τέταρτο 

επίπεδο την πτυχιακής είναι υποχρεωμένοι να ενσωματώνουν τη διδακτική μέθοδο των σχεδίων εργασίας 

(project), ‘πραγματοποιώντας ένα διαθεματικό project με σκοπό να εξοικειωθούν και να γνωρίσουν στην 

πράξη καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις, τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν κατά την εκτέλεση του 

διδακτικού τους έργου ως μάχιμοι εκπαιδευτικοί στην εκπαίδευση’ (Ο.Σ. 2008-2009: 177).              

Αντίστοιχα ρητορικό χαρακτήρα φαίνεται να έχει η ενότητα με τίτλο ‘Επαγγελματικές προοπτικές 

των αποφοίτων’, η οποία παρατίθεται ως μέρος της περιγραφής της φυσιογνωμίας του τμήματος στην 

αρχή του Οδηγού Σπουδών (2008-2009: 23). Εκεί αναφέρεται ότι «πέρα από την παραδοσιακή 

επαγγελματική διέξοδο στο δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (με τις διαρκώς 

αυξανόμενες απαιτήσεις τους), οι απόφοιτοί του είναι δυνατό να εργαστούν σε παιδικά κέντρα, κέντρα 

νεότητας, κέντρα φύλαξης παιδιών, πολιτιστικούς οργανισμούς, παιδικές κατασκηνώσεις, παιδικές 

βιβλιοθήκες, μουσεία, μέσα μαζικής ενημέρωσης και φορείς παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού». Το 
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‘άνοιγμα’ αυτό του προγράμματος στην ευρύτερη αγορά εργασίας της εκπαίδευσης, δεν φαίνεται να 

υποστηρίζεται σε κανένα άλλο σημείο στη συνέχεια του οδηγού σπουδών. Το μόνο στοιχείο που φαίνεται 

να σχετίζεται άμεσα με αυτή την προοπτική είναι η υλοποίηση προγράμματος πρακτικής άσκησης με τη 

χρηματοδότηση του ΚΠΣ Γ΄ την περίοδο 2005-2008. Ωστόσο σε αυτό γίνεται μόνο απλή αναφορά χωρίς 

λεπτομέρειες για τους άξονες τους έργου ή την πιθανή σύνδεσή του με το πρόγραμμα σπουδών. Το μόνο 

στοιχείο που είναι ενδεικτικό της ενίσχυσης του εξωστρεφούς προσανατολισμού του προγράμματος, 

αλλά που τελικά δεν υποστηρίζει την υπόθεση «ανοίγματος» του προγράμματος εκτός του 

επαγγελματικού πεδίου του σχολείου, είναι η σημαντική αύξηση των μαθημάτων διαθεματικού τύπου 

από 16 σε 31 (Παραρτήματα Ε.1.6.1 και Ε.2). Πρόκειται για τη μόνη σημαντική αλλαγή σε επίπεδο 

μαθημάτων, η οποία αφορά στο σχολικό περιβάλλον και τη διδακτική. Παρομοίως με την σχολική 

πρακτική, το ότι τα μαθήματα φέρουν κυρίαρχα στοιχεία νέου επαγγελματισμού, -χαλάρωση των 

ταξινομητικών σχέσεων των πεδίων από όπου αντλούνται οι πόροι γνώσης- φαίνεται να σχετίζεται άμεσα 

με τη διαθεματικότητα του σύγχρονου αναλυτικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

 
Πίνακας 11.1.6.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΠΕ Θεσσαλίας 
 
 

ΠΤΠΕ 
Θεσσαλίας  

Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 1995-1996 Αναμόρφωση μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ  

Τομείς - -  
Πακέτα εργασίας/ στόχοι  
 
ΠΕ1 Οργάνωση και υποστήριξη της 
αναμόρφωσης του προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών μέσω της παραγωγής 
σημειώσεων για τα μαθήματα 
ΠΕ2 Ανάπτυξη και χρήση νέων (ή 
βελτιωμένων) μεθόδων διδασκαλίας, 
εργαστηριακές ασκήσεις και τρόποι εξέτασης.  
ΠΕ3 Ένταξη των ΤΠΕ στο πρόγραμμα 
σπουδών 
ΠΕ4 Κατασκευή διαδραστικού ηλεκτρονικού 
κόμβου και παραγωγή ψηφιακού υλικού 
ΠΕ5 Μύηση στην έρευνα και εξάσκηση 
γενικών δεξιοτήτων  
ΠΕ6 Αξιολόγηση έργου  
ΠΕ7 Προβολή και δημοσιότητα  
Το έργο στην επέκτασή του εμπλουτίζονται 
από τα εξής στοιχεία:  

 
Κύκλοι 

μαθημάτων  
(Ενότητες) 

Παιδαγωγικών Γενικής επιστημονικής Κατάρτισης και γενικής 
μόρφωσης182 

Ψυχολογίας  Ψυχοπαιδαγωγικής κατάρτισης  
Ιστορίας, γλώσσας και λογοτεχνίας Ειδικών Γνωστικών αντικειμένων διδασκαλίας 
Θετικών επιστημών και τεχνολογίας  Γενικής και ειδικής μεθοδολογίας των δραστηριοτήτων του 

νηπιαγωγείου -Σ.Π. Τεχνών 
Πρακτική Άσκηση   

Είδος μαθημάτων 

Υποχρεωτικά (30/90 δ.μ.) 
Αριθμός 
Μαθημ.  101 

Υποχρεωτικά (36) τα 4 της Σχολ. Πρ.   
Αριθμός 
Μαθημ.  126 Κατ’ επιλ. Υπ. (4/12δ.μ.) Κατ’ επιλ. Υπ. (20)* 

* Τα 9 από αυτά είναι τα μαθήματα 
κατεύθυνσης  

Επιλογής (16/ 48 δ.μ.)  
Ελ. Επιλογής (6/18 δ.μ.) 

Ξένες Γλ.. 

Υποχρεωτικά 4 εξαμηνιαία μαθήματα της γλώσσας 
της επιλογής του φοιτητή στα δυο πρώτα έτη των 
σπουδών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά). Η 
αρχική επιλογή της γλώσσας δεν μπορεί να αλλάξει 
στη διάρκεια των εξαμήνων. Η ξένη γλώσσα 
πιστώνεται με 6 δ.μ. 
 
 

Υποχρεωτικά 2 ετήσια μαθήματα της γλώσσας της 
επιλογής των φοιτητών (αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά). Δεν 
βαθμολογούνται ωστόσο πιστώνονται με (6 δ.μ.). 
Συνίσταται η προαιρετική παρακολούθηση 2 επιπέδων 
εξειδικευμένων μαθημάτων που όμως δεν θεωρούνται 
επιλογής 

                                                
182Οι ενότητες αυτές περιείχαν 9 γνωστικά αντικείμενα π.χ. Ιστορίας και πολιτισμού, θετικές επιστήμες και περιβάλλον, κτλ, 
με βάση τα οποία παρουσιάζονταν τα μαθήματα του προγράμματος. Ένα από τα γνωστικά αντικείμενα είχε τον τίτλο 
‘Ειδίκευση ή επιστημονικές ταυτότητες’ και περιείχε τρεις ομάδες μαθημάτων κατεύθυνσης:  α)  Tης ειδικής αγωγής, β) της 
σχολικής υποστήριξης και γ) της αισθητικής παιδείας και έκφρασης, συν 7 μαθήματα ελεύθερης επιλογής. Από αυτά ο κάθε 
φοιτητής είχε την υποχρέωση να κατοχυρώσει 9 μαθήματα συνολικά. Τα 6 ήταν τα μαθήματα της κατεύθυνσης που επέλεγε 
και τα 3 μπορούσαν να επιλεγούν από οποιαδήποτε άλλη κατεύθυνση ή από τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής του εν λόγω 
γνωστικού αντικειμένου. Η πτυχιακή εργασία κατατασσόταν σε μια από τις 3 κατευθύνσεις και αντιστοιχούσε με τα τρία 
μαθήματα της επιλογής.  
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Πτυχιακή  
εργασία 

Προαιρετική στο 7ο και 8ο εξάμηνο. Πρόκειται για 
ατομική ερευνητική ή συνθετική εργασία και 
αντιστοιχεί με 3 μαθήματα επιλογής (9 δ.μ.). Το θέμα 
ορίζεται κατόπιν συνεννόησης του φοιτητή με τον 
επιβλέποντα (καλό θα είναι να γίνεται στο τέλος του 
6ου εξαμήνου), και εγκρίνεται από τη 1η γενική 
συνέλευση του Νοεμβρίου. Κάθε εργασία εγγράφεται 
σε μια από τις ενότητες του προγράμματος.  Σε 
περίπτωση μη ολοκλήρωσης μπορεί να 
αντικατασταθεί από μαθήματα, ενώ σε ειδικές 
περιπτώσεις μπορεί να δοθεί παράταση ύστερα από 
απόφαση της  Γ.Σ. Κάθε Μάιο προβλέπεται η 
υποχρεωτική αλλά χωρίς αξιολόγηση δημόσια 
παρουσίαση όλων των υπό εξέλιξη πτυχιακών 
εργασιών ανά ενότητα με σκοπό την εξοικείωση των 
φοιτητών με τη διαδικασία της ανακοίνωσης και τη 
δημιουργία συνθηκών επιστημονικής συζήτησης 
εντός του τμήματος. Αξιολόγηση στις εξεταστικές 
Ιουνίου, Σεπτεμβρίου.  

Προαιρετική στο 7ο και 8ο εξάμηνο. Ατομική ερευνητική 
εργασία που αντιστοιχεί με 3 μαθήματα επιλογής (9 δ.μ.). Η 
εργασία γίνεται μετά από συνεννόηση με τον αρμόδιο 
διδάσκοντα. 
Η αξιολόγηση γίνεται από αυτόν και από ένα δεύτερο μέλος 
ΔΕΠ συναφούς γνωστικού αντικειμένου μετά από εισήγηση 
του επιβλέποντα στον τομέα, ο οποίος και το ορίζει.  

ΠΕ2 Διατηρείται, ενισχύεται οικονομικά και 
επεκτείνεται χρονικά η ένταξη των ΤΠΕ στο 
πρόγραμμα σπουδών (παλιό ΠΕ3) 
ΠΕ3 Στη συνέχεια του παλιού ΠΕ5 
εμπλουτίζονται και ενισχύονται τα μαθήματα 
που σχετίζονται με την μεθοδολογία έρευνας, 
την εικαστική παιδεία και την άσκηση των 
φοιτητών στη συλλογή και επεξεργασία 
ερευνητικών δεδομένων.  
ΠΕ4 Προωθείται η μετάβαση σε υβριδικά 
μοντέλο μάθησης το οποίο θα συνδυάζει την 
παραδοσιακή με την ηλεκτρονική μάθηση. Ο 
παραδοσιακός τρόπος μάθησης των διαλέξεων 
και του έντυπου εκπαιδευτικού υλικού 
συνδυάζεται με τον ηλεκτρονικό, δηλαδή τις 
ψηφιοποιημένες διαλέξεις, το ψηφιακό 
εκπαιδευτικό υλικό, τα μαθησιακά 
αντικείμενα, τη σύγχρονη και ασύγχρονη 
επικοινωνία.   

Πρακτική  
Άσκηση 

Υποχρεωτική από το Γ΄ έως το Στ΄ εξάμηνο και 
αναπτύσσεται σε 3 αλληλένδετα στάδια: Γ΄ εξ. 
ασκούνται στη συστηματική παρατήρηση της 
σχολικής ζωής με το αντίστοιχο μάθημα 
‘Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας’ που περιλαμβάνει επισκέψεις σε 
σχολεία, βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, κριτική 
συζήτηση αναστοχασμό.  Κατά το Γ΄, Δ΄ και Ε΄ εξ. η 
πρακτική αφορά την παρακολούθηση 4 κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα της διδακτικής, 1 
από κάθε ενότητα μαθημάτων, εξαίρεση αποτελεί η 
ενότητα της ψυχολογίας που δεν προσφέρει σχετικά 
μαθήματα. Στο ΣΤ΄ εξ. αφιερώνεται αποκλειστικά 
στην Π.Α. Για 8 εβδομάδες οι φοιτητές 
αναλαμβάνουν εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό ρόλο σε 2 
διαφορετικά νηπιαγωγεία. Η Π.Α.  στο 6ο εξάμηνο 
πλαισιώνεται υποστηρικτικά από τα εξής 
υποχρεωτικά μαθήματα: 1. Εφαρμοσμένη 
προσχολική παιδαγωγική, 2. Κοινωνικά θέματα 
προσχολικής παιδαγωγικής και 3. Εφαρμογές 
σχολικής ψυχολογίας. Λειτούργησε και πρόγραμμα 
Πρακτικής Άσκησης από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ.  

 Αναφέρεται ως σχολική πρακτική. Υποχρεωτική από το Ε΄ 
εξ έως Η΄ και χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV), 
καθένα από τα οποία διαρκεί ένα εξάμηνο. Προϋπόθεση 
συμμετοχής στην Π.Α. είναι η επιτυχής παρακολούθηση 
των εισαγωγικών μαθημάτων στην Παιδαγωγική, την 
Ψυχολογία και τη Θεωρία και Μεθοδολογία 
δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής. Επίσης, να έχει 
παρακολουθήσει ή να παρακολουθεί παράλληλα μαθήματα 
Ειδικής Μεθοδολογίας των επιμέρους τομέων των 
δραστηριοτήτων της προσχολικής αγωγής. Η πρακτική 
διεξάγεται στα νηπιαγωγεία και στο πανεπιστήμιο σε 
ομάδες 12, 6 φοιτητών και κατά ζεύγη. Παρατίθεται 
λεπτομερής περιγραφή του πλαισίου διεξαγωγής και 
αξιολόγησης του προγράμματος της Σ.Π., το οποίο περιείχε 
παρατήρηση της σχολικής ζωής, δειγματικές διδασκαλίες 
στο παν/μιο  σχέδια οργάνωσης δραστηριοτήτων, ανάληψη 
διδακτικού έργου και αυτοτελή διδασκαλία για 2 
συνεχόμενες βδομάδες    

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

Παραδόσεις  Παραδόσεις 
Σεμινάρια  Σεμινάρια 
Εργαστήρια/πειραματικές εφαρμογές  Εργαστηριακά μαθήματα  
Πρακτική άσκηση  Πρακτική άσκηση 

Πτυχίο 56 μαθήματα/ 174 δ.μ.  56 μαθήματα/ 174 δ.μ. 

Τύ
πο

ς 
 Τ+Π+/ΕΣΠ 12 9 

Τ+Π+/ΕΞΠ 16 5 
Τ-Π+/ΕΣΠ 10 9 
Τ-Π+/ΕΞΠ 34 19 

 

Η ανάλυση του προγράμματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης  του 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας δείχνει ένα πρόγραμμα που καταρχάς έχει αλλάξει σε σχέση με τις 

οργανωτικές του αρχές. Έχουν υιοθετηθεί σαφέστερα κριτήρια οριοθέτησης των γνωστικών ενοτήτων με 

αποτέλεσμα σήμερα τα μαθήματα να κατανέμονται σε πέντε ενότητες, οι οποίες ομαδοποιούν τα 

μαθήματα των παιδαγωγικών, της ψυχολογίας, της ιστορίας, των θετικών επιστημών και των τεχνών που 

προσφέρονται στο πρόγραμμα. Το οργανωτικό αυτό σχήμα έχει αντικαταστήσει την παλαιότερη 

πολλαπλών επιπέδων οργάνωση των μαθημάτων σε ενότητες, γνωστικά αντικείμενα και κατευθύνσεις. 

Μάλιστα οι ενότητες, που όπως αναφέρεται μπορούν να μετεξελιχθούν μελλοντικά σε τομείς, 

ενισχύονται από το γεγονός ότι εισαγωγικά στον οδηγό κατά την περιγραφή της φιλοσοφίας του 

τμήματος (Ο.Σ. 2005-2006: 13), η καθεμία περιγράφεται λεπτομερώς αναφορικά με το περιεχόμενο των 

μαθημάτων που περιέχει και τη γνωστική συμβολή της στην εκπαίδευση των φοιτητών.  

Περισσότερο ορατά στη σύγχρονη εκδοχή του προγράμματος γίνονται και τα κριτήρια 

προσδιορισμού του είδους των μαθημάτων που προσφέρονται, με αποτέλεσμα σήμερα αυτά να 
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διακρίνονται σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, επιλογής και ελεύθερης επιλογής, όταν στην 

παλαιότερη εκδοχή ρητά προβλέπονταν μόνο υποχρεωτικά και κατ’ επιλογήν183.  Εκτός από τα 

υποχρεωτικά που προσδιορίζονται εξ ορισμού απόλυτα, αυστηρότερα σήμερα προσδιορίζονται τόσο τα 

κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, καθώς αφορούν τα 4 μαθήματα επιλογής της πρακτικής άσκησης, όσο και τα 

μαθήματα επιλογής που αφορούν 16 μαθήματα με συγκεκριμένη κατανομή στις 5 ενότητες του 

προγράμματος. Πρόκειται για 4 μαθήματα από την παιδαγωγική και 3 για καθεμία από τις υπόλοιπες 

τέσσερις ενότητες. Ο λόγος που δικαιολογεί τη διάκριση κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών και μαθημάτων 

επιλογής, παρόλο που φαίνεται να είναι περιττή, είναι το γεγονός ότι τα μαθήματα που συνδέονται με την 

πρακτική άσκηση επιλέγονται από συγκεκριμένη ομάδα μαθημάτων, τα οποία όμως κατατάσσονται στις 

τέσσερεις από τις 5 ενότητες του προγράμματος. Έτσι, ήταν αναγκαία η διαφοροποίησή τους. Τέλος, στο 

σύγχρονο πρόγραμμα προβλέπονται 6 μαθήματα ελεύθερης επιλογής, τα οποία μπορούν να προέρχονται 

από οποιαδήποτε ενότητα.   

Μια ακόμα αλλαγή που καταγράφεται και η οποία συμβάλει στη δημιουργία ενός περισσότερο 

οριοθετημένου οργανωτικού πλαισίου είναι αυτή στη διαδοχή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

προγράμματος. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα δείχνουν αλλαγή στη διαδοχή των υποχρεωτικών 

μαθημάτων, της πρακτικής και της έρευνας με τρόπο που να μην συμπίπτουν σημαντικά στη διάρκεια 

των σπουδών, όπως συμβαίνει διαχρονικά στην πλειονότητα των προγραμμάτων. Έτσι, τα υποχρεωτικά 

μαθήματα του προγράμματος προσφέρονται μέχρι και το 4ο εξάμηνο, το κρίσιμο εξάμηνο της 

παρακολούθησης - διδασκαλίας των φοιτητών στα σχολεία τοποθετείται χρονικά στο 6ο εξάμηνο, το 

οποίο αφιερώνεται αποκλειστικά στην πρακτική άσκηση και πλαισιώνεται από τα τρία υποχρεωτικά 

μαθήματα που αφορούν στην παιδαγωγική, την ψυχολογική και την κοινωνική προσέγγιση της σχολικής 

πραγματικότητας. Σημειώνεται ότι αποτελεί σπάνια περίπτωση στα προγράμματα των Π.Τ. τα μαθήματα 

επιλογής μιας ενότητας, και ειδικά τα μαθήματα του ειδικού διδακτικού αντικειμένου της πρακτικής, να 

προηγούνται των αντίστοιχων υποχρεωτικών της ενότητας, ωστόσο και αυτή η επιλογή αποτελεί μια 

ακόμα ένδειξη της ενίσχυσης του ελέγχου στο εν λόγω πρόγραμμα, όσον αφορά τη θεμιτή γνώση στην 

οποία πρέπει να έχουν πρόσβαση οι φοιτητές σε κάθε φάση των σπουδών τους.   

Το γεγονός ότι πολλά από τα υποχρεωτικά μαθήματα των πρώτων εξαμήνων δημιουργούν από 

νωρίς παιδαγωγικό και διδακτικό υπόβαθρο στους φοιτητές, δείχνει ότι η πλαισίωση της περιόδου 

παρουσίας των φοιτητών στα σχολεία με παιδαγωγικά μαθήματα εφαρμογής στο πανεπιστήμιο αποτελεί 

μάλλον μια πρακτική ‘συντήρησης’ του ελέγχου από πλευράς τμήματος σε μια χρονική στιγμή που οι 

                                                
183 Σημαντικό για την κατανόηση της αλλαγής είναι ότι τα μαθήματα επιλογής στην παλαιότερη εκδοχή του προγράμματος 
παρουσιάζονταν αδιαφοροποίητα ως τέτοια, ενώ περιείχαν τα μαθήματα κατεύθυνσης, γεγονός που αυτόματα δημιουργούσε 
μια εσωτερική ομάδα 9 μαθημάτων με υψηλότερο βαθμό υποχρεωτικότητας και μια δεύτερη ομάδα 11 μαθημάτων ελεύθερης 
επιλογής.  
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φοιτητές δραστηριοποιούνται εκτός. Τέλος, σχετικό με τη διαδοχή είναι το γεγονός ότι το τελευταίο έτος, 

όπως αναφέρεται και στον οδηγό (Ο.Σ. 2005-2006: 13): «αφιερώνεται σε θεωρητικά μαθήματα που 

συνδέονται με την έρευνα και την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας», την οποία οι φοιτητές 

απερίσπαστοι από άλλες υποχρεώσεις να μπορούν να επιλέγουν.   

Οι αλλαγές στο είδος των μαθημάτων, ο αυστηρότερος προσδιορισμός του αναγκαίου αριθμού 

καθενός από αυτά, ως προϋπόθεση για την απονομή του πτυχίου, και οι αλλαγές στη διαδοχή των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος φαίνεται ότι δημιουργεί τις συνθήκες για την 

ενίσχυση του ελέγχου στο περιεχόμενο των γνώσεων που υποχρεούνται οι φοιτητές να αποκτήσουν στη 

διάρκεια των σπουδών τους. Η δραστηριότητα στην οποία η ενίσχυση του ελέγχου εμφανίζεται 

εντονότερα είναι η πρακτική άσκηση. Το οργανωτικό πλαίσιο της πρακτικής, όπως διαμορφώνεται 

σήμερα, προωθεί σαφή σύνδεση συγκεκριμένων μαθημάτων του προγράμματος με την Πρακτική 

Άσκηση, όχι μόνο ως προαπαιτούμενα που ίσχυε, αλλά ως μαθήματα άμεσης θεωρητικής υποστήριξης 

του προγράμματος της πρακτικής. Μάλιστα ρητά αναφέρεται στον Ο.Σ. ότι «η νέα πρόταση για την 

πρακτική άσκηση οργανώθηκε με τρόπο, ώστε να συνδεθούν περισσότερα θεωρητικά μαθήματα ειδικής 

διδακτικής με την εκπαιδευτική πράξη και να δίνει τη δυνατότητα αδιάκοπης συμμετοχής των φοιτητών 

στη ζωή του νηπιαγωγείου» (Ο.Σ. 2005-2006: 15).  

Η πρακτική άσκηση διαχρονικά αποτελούσε βασικό στοιχείο του εν λόγω προγράμματος. Ωστόσο 

σήμερα ο λόγος που την περιγράφει φαίνεται περισσότερο εκσυγχρονισμένος. Ενώ το είδος των δράσεων 

που την απαρτίζουν δεν αλλάζει ουσιαστικά, η λειτουργικότερη σύνδεσή της με το υπόλοιπο πρόγραμμα, 

ειδικά όπως διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης των προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ για την 

αναμόρφωση του ΠΠΣ και την πρακτική άσκηση184, φαίνεται να της δίνει, τουλάχιστον στο επίπεδο της 

ρητορικής, μια ταυτότητα περισσότερο προσανατολισμένη στο σύγχρονο λόγο της καινοτομίας, με 

σκοπό να διατηρηθούν, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά (Ο.Σ. 2005-2006: 12): «[οι] προτεραιότητες 

του προηγούμενου προγράμματος που αφορούν στην οργανική σύνδεση του προγράμματος σπουδών με 

την αγορά εργασίας και τις επαγγελματικές διεξόδους των αποφοίτων του τμήματος […]». Η ανάλυση 

του προγράμματος στις δυο περιόδους, ωστόσο, δείχνει μια διαφορετική αντίληψη της σύνδεσης αυτής 

και τη μετάβαση από ένα έντονα παραδοσιακό παιδαγωγικό λόγο, με διατυπώσεις όπως: «[…] ο 

εκπαιδευτικός βοηθάει το κάθε διαφορετικό παιδί να ‘μάθει γράμματα’», σε ένα λόγο με σαφή στοιχεία 

νέου επαγγελματισμού, που συνολικά επιδιώκει «τη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών πρόσβασης των 

φοιτητών σε εργασιακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σχετικά με το αντικείμενο των σπουδών τους, εκτός 

                                                
184 Η σύνδεση γίνεται ρητή καθώς αναφέρεται: «[Η] Π.Α. του τμήματος θα αναπτύσσεται γύρω από δυο άξονες: o 1ος είναι ο 
ενδοσχολικός που περιλαμβάνει την Π.Α. σε νηπιαγωγεία με υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους τους φοιτητές και ο 2ος ο 
εξωσχολικός που περιλαμβάνει την άσκηση σε ιδιωτικά σχολεία και παιδικούς σταθμούς, σε κέντρα δημιουργικής 
απασχόλησης παιδιών, σε νοσοκομεία παίδων, σε μουσεία, σε θεατρικές ομάδες, σε κατασκηνώσεις, κτλ» (Ο.Σ. 2005-2006: 
16-17).  
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όμως του παραδοσιακού πλαισίου του νηπιαγωγείου» (Ο.Σ. 2005-2006: 12, 17) και μάλιστα του 

δημόσιου νηπιαγωγείου. 

Ο λόγος αυτός φαίνεται να έχει συγκροτηθεί βασικά μέσα από την υλοποίηση των δυο 

προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ για την αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών και για την Πρακτική 

Άσκηση. Το συγκεκριμένο τμήμα μάλιστα φαίνεται να είναι το μόνο που στον οδηγό του τις παρουσιάζει 

ρητά ως δυο συντονισμένες δράσεις προώθησης αλλαγών στην φυσιογνωμία του, συνδέοντάς τες 

ταυτόχρονα με τις αλλαγές σε παραδοσιακές δραστηριότητες του προγράμματος, όπως η σχολική 

πρακτική άσκηση. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που έχουν προωθηθεί σε επίπεδο αναμόρφωσης του 

προγράμματος αφορούν στην εισαγωγή νέων διδακτικών μεθόδων, και τρόπων αξιολόγησης των 

μαθημάτων, καθώς και την προώθηση της έρευνας ως διδακτικό εργαλείο, ως μέσο αξιολόγησης του 

εκπαιδευτικού έργου και ως επαγγελματική προοπτική των φοιτητών. Σύμφωνα με τη διατύπωση του 

ίδιου του τμήματος στον οδηγό σπουδών (Ο.Σ. 2005-2006: 12): «Η μεγαλύτερη καινοτομία του νέου 

προγράμματος σπουδών αφορά την έμφαση που δίνεται σε νέες κατευθύνσεις της σύγχρονης 

εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα πρόκειται για την ένταξη των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 

στο ΠΠΣ, με έμφαση τόσο σε μαθήματα τεχνολογικού αλφαβητισμού όσο και σε μαθήματα που 

λειτουργούν ως πλαίσιο διδασκαλίας-μάθησης στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα.  

Ενισχύεται επίσης η περιβαλλοντική εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση και την απόκτηση 

γνώσεων σε θέματα προστασίας, αξιοποίησης και διαχείρισης του περιβάλλοντος και η ένταξη 

μαθημάτων, τα οποία προέρχονται από το χώρο των γυναικείων σπουδών, καθώς και της διαπολιτισμικής 

και μουσειακής εκπαίδευσης. Οι νέες αυτές κατευθύνσεις κρίνονται απαραίτητες για τη διαμόρφωση 

εκπαιδευτικών που θα μεταφέρουν στη βαθμίδα της προσχολικής εκπαίδευσης μια νέα άποψη για την 

ισότητα των φύλων, το σεβασμό του περιβάλλοντος και τη χρήση της τεχνολογίας». Όσο αφορά το 

πρόγραμμα της Πρακτικής Άσκησης του ΕΠΕΑΕΚ, φαίνεται ότι πρόκειται για το μόνο από τα 

παιδαγωγικά τμήματα που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο έργο και το οποίο ανανέωσε τη συμμετοχή του 

και στις τρεις φάσεις χρηματοδότησης τη δεκαετία 1998-2008. Οι δεδηλωμένοι σκοποί του ήταν, 

πρώτον, «η ενίσχυση και η επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης, συνδέοντας το πανεπιστήμιο 

με την αγορά εργασίας […]» και, δεύτερον, «η απόκτηση πρώτης εργασιακής εμπειρίας, η ανάπτυξη 

επαγγελματικής συνείδησης, η ουσιαστικότερη αφομοίωση της επιστημονικής γνώσης, αλλά και η 

ευκολότερη μετάβαση και ένταξη των φοιτητών και των φοιτητριών στην ραγδαία εξελισσόμενη αγορά 

εργασίας» (Ο.Σ. 2005-2006: 17). Ολοκληρώνοντας, η ενσωμάτωση ενός περισσότερο εξωστρεφούς 

προσανατολισμού στο πρόγραμμα αποτυπώνεται και στην αύξηση που καταγράφεται στους αντίστοιχους 

επαγγελματικούς τύπους των μαθημάτων του προγράμματος, με βασικό το διαθεματικό (αύξηση κατά 15 

μαθήματα) (Παραρτήματα Ε.1.6.2. και Ε.2).  
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 Η αύξηση του ελέγχου στο περιεχόμενο των γνώσεων και η εξωστρέφεια στον προσανατολισμό 

των ταυτοτήτων των φοιτητών φαίνεται να παγιώνει την τάση προς περισσότερο αδιαφοροποίητα 

ατομικά προγράμματα των φοιτητών, άρα πιθανότατα προς λιγότερο εξειδικευμένες ταυτότητες σε σχέση 

με το παρελθόν. Η κατάργηση των κατευθύνσεων που προβλέπονταν στην παλαιότερη εκδοχή του 

προγράμματος σε συνδυασμό με το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι ενότητες αντιπροσωπεύονται ισόρροπα με 

5 υποχρεωτικά μαθήματα, 1 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα και 3 μαθήματα επιλογής δημιουργούν 

τις συνθήκες συγκρότησης αρκετά ομοιογενών ταυτοτήτων με βασικές γνώσεις από όλους τους τομείς 

που το εν λόγω τμήμα αναγνωρίζει ως σημαντικούς για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Σε αυτό 

καταγράφονται τρεις εξαιρέσεις. Η  πρώτη αφορά το γεγονός ότι στο εν λόγω πρόγραμμα η παιδαγωγική 

και οι τέχνες φαίνονται ισχυρότερες σε σχέση με τις υπόλοιπες γνωστικές περιοχές, γεγονός που 

συγκροτεί αντίστοιχα εξειδικευμένες ταυτότητες στους φοιτητές185. Το δεύτερο στοιχείο αφορά στο 

γεγονός ότι ένα είδος εξειδίκευσης εμφανίζεται στο πρόγραμμα της πρακτικής μέσω των 12 κατ’ 

επιλογήν μαθημάτων, από τα οποία οι φοιτητές πρέπει να επιλέξουν 4 και τα οποία αφορούν 

συγκεκριμένα πεδία γνώσης. Πρόκειται για μαθήματα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 

δραματική τέχνη, την ιστορία και τη γλώσσα, τις νέες τεχνολογίες, τα μουσεία, και τις τέχνες (μουσική, 

εικαστικά). Και σε αυτή την περίπτωση, πάντως, τα μαθήματα που σχετίζονται με τη τέχνη φαίνεται να 

υπερ-αντιπροσωπεύονται, αφού είναι 5 από τα 12 και συναντώνται τόσο στην ενότητα της παιδαγωγικής 

όσο και στην ενότητα των τεχνών, γεγονός που δημιουργεί τις συνθήκες για επιλογές που θα οδηγούν σε 

μια άτυπη εξειδίκευση στη διδασκαλία αντικειμένων τέχνης.  

Τέλος, προσωπική επιλογή που οδηγεί σε εξειδίκευση των ταυτοτήτων αποτελεί η πτυχιακή 

εργασία, η οποία, παρόλο που η έρευνα αποτελεί άξονα της αναμόρφωσης του προγράμματος και 

προωθείται μέσα από την οργάνωση σεμιναρίων μεθοδολογίας και την ενθάρρυνση για το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή διδασκόντων και φοιτητών (Ο.Σ. 2005-

2006: 12), διατηρείται προαιρετική και αποσυνδέεται από τις κατευθύνσεις, αφού αυτές έχουν 

καταργηθεί. Ωστόσο φαίνεται να της αποδίδεται αυξημένη σημασία ως μιας διαδικασίας μύησης των 

φοιτητών στις ερευνητικές πρακτικές (σχεδιασμός, μεθοδολογία, ανακοινώσεις αποτελεσμάτων, 

επιστημονικός διάλογος). Πρωτότυπη για προπτυχιακό επίπεδο σπουδών είναι η υποχρεωτική δημόσια 

παρουσίαση των υπό εξέλιξη πτυχιακών κάθε Μάιο, με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με τη 

διαδικασία και την προώθηση της συζήτησης ανάμεσα σε φοιτητές και επιβλέποντες για θέματα 

μεθοδολογίας, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα σε φοιτητές από μικρότερα έτη να συμμετέχουν και 

να ευαισθητοποιούνται σχετικά.  
                                                
185 Η ανάλυση δείχνει ότι από τις ενότητες μαθημάτων η παιδαγωγική και ακολούθως η ενότητα των τεχνών εμφανίζονται 
περισσότερο ισχυρές όσο αφορά τον αριθμό των μαθημάτων όλων των ειδών που προσφέρουν, ενώ αντίθετα πιο περιορισμένη 
εμφανίζεται η ενότητα της ψυχολογίας και αναφορικά με τον αριθμό των μαθημάτων που περιέχει συγκριτικά με το παρελθόν, 
αλλά κυρίως διότι δεν συμβάλλει στο πρόγραμμα της πρακτικής με κατ’ επιλογήν μαθήματα. 
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11.1.7. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης  
 

Ακολουθεί η ανάλυση των προγραμμάτων του τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης και του 

Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης.  

 

Πίνακας 11.1.7.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ Θράκης186 
 

ΠΤΔΕ Θράκης Πρόγραμμα 2009-2010 Πρόγραμμα 1999-2000 Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ 

Τομείς 
Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας  Πλαίσιο δράσεων αναμόρφωσης /στόχοι 

1. Η προσαρμογή του ΠΠΣ στις σύγχρονες πρακτικές 
και στις συνεχείς εξελίξεις της κοινωνίας και την 
οικονομίας χωρίς να υποβαθμίζεται η ανθρωπιστική 
παιδεία που πρέπει να έχει ο σύγχρονος παιδαγωγός.  
2. Η σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων κυρίως 
μέσω της γλωσσομάθειας και της χρήσης νέων 
τεχνολογιών και εκπαιδευτικών εφαρμογών με την 
αγορά εργασίας.  
3. Η ανάπτυξη πρόσθετων προσωπικών δεξιοτήτων 
που θα βοηθήσουν τον πτυχιούχο του τμήματος να 
έχει ικανότητα προσαρμογής στη διαρκώς 
μεταβαλλόμενη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική 
πραγματικότητα. 
4. Η ενίσχυση του εξατομικευμένου μηχανισμού της 
ήδη θεσμοθετημένης συμβουλευτικής προς όλους 
τους φοιτητές με στόχο την καταπολέμηση της 
λιμνάζουσας φοίτησης.  
 
Τα μαθήματα που ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα της 
αναμόρφωσης είναι τα εξής:  

1. Μαθηματικά μοντέλα 
2. Ιστορία και φιλοσοφία των 

μαθηματικών  
3. Θεωρία ομάδων  
4. Γεωμετρία  
5. Διδακτική μεθοδολογία-μέθοδος project  
6. Σημασιολογία και γλωσσολογία  
7. Εισαγωγή στην πληροφορική  
8. Πληροφορική: Προγραμματισμός 
9. Εισαγωγή στα πολυμέσα 
10. Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις 

των μαθηματικών  
11. Γραμμική άλγεβρα  
12. Ειδικά θέματα διδασκαλίας της 

αριθμητικής και γεωμετρίας στο 
δημοτικό σχολείο 

13. Ιστορία παιδικής ηλικίας  
14. Ιστορία νεότερου ελληνισμού  
15. Μαθηματική σκέψη και εφαρμογές στην 

εκπαίδευση  

Θετικών επιστημών Θετικών επιστημών  
Ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών Ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών  

Κύκλοι - - 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά (35/105 δ.μ.) 

Αριθμός 
Μαθημ.  118 

Υποχρεωτικά (38/114 δ.μ.) 
τα 3 της πρακτικής.   Αριθμός 

Μαθημ.  112 Επιλογής (10/ 30 δ.μ.) Επιλογής 10/ 30 δ.μ.  
Μαθήματα επιλογής 
Ειδίκευσης (4/12 δ.μ.) 

Μαθήματα επιλογής 
ειδίκευσης 4/ 12 δ.μ. 

Ξένες Γλ.. 

Υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και 
εξέταση στα τέσσερα εξάμηνα μιας γλώσσας της 
επιλογής του φοιτητή (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). 
Δεν πιστώνονται με διδακτικές μονάδες. Η 
κατοχύρωση της ξένης γλώσσας αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την εκπόνηση της πτυχιακής 
εργασίας 

Υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση και 
εξέταση στα τέσσερα εξάμηνα μιας γλώσσας της 
επιλογής του φοιτητή (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά). 
Δεν πιστώνονται με διδακτικές μονάδες. Η 
κατοχύρωση της ξένης γλώσσας αποτελεί 
προαπαιτούμενο για την εκπόνηση της πτυχιακής 
εργασίας  

Πτυχιακή 
εργασία 

Υποχρεωτική στο 8ο εξάμηνο, ισοδυναμεί με 4 
μαθήματα και  πιστώνεται με 12 δ.μ. Ο καθορισμός 
των θεμάτων γίνεται κατά Τομέα. Στο τέλος του 6ου 
εξαμήνου κάθε Τομέας ανακοινώνει τα θέματα και 
τη σχετική βιβλιογραφία που προτείνονται από κάθε 
μέλος ΔΕΠ. Κάθε μέλος ΔΕΠ προτείνει 10 θέματα, 
από τα οποία αναλαμβάνει την εποπτεία μέχρι 5 
θεμάτων. Κάθε θέμα επιλέγεται από ένα φοιτητή. Σε 
ιδιαίτερες περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα 
συνεργασίας δύο φοιτητών, κατά την κρίση του 
επιβλέποντος καθηγητή. Η επιλογή του θέματος από 
το φοιτητή γίνεται σε συνεργασία με τον επιβλέποντα 
καθηγητή, μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων 
κάθε έτους. Η πτυχιακή εργασία γίνεται στο πλαίσιο 
της "κατεύθυνσης" που έχει επιλέξει ο φοιτητής, 
στην έναρξη του 6ου εξαμήνου, εκπονείται ωστόσο 
στη διάρκεια ολόκληρου του 8ου εξαμήνου. Η έκταση 
ορίζεται τουλάχιστον στις 8000 λέξεις, ενώ δίνονται 
λεπτομερείς πληροφορίες για το πλαίσιο 
συνεργασίας φοιτητών-επιβλεπόντων, για τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της συγγραφής και για τα κριτήρια 
αξιολόγησης αναφορικά με το περιεχόμενο, τη δομή, 
τις βιβλιογραφικές αναφορές και τη γραπτή 
παρουσίαση. Αξιολογείται από τριμελή εξεταστική 
επιτροπή μελών ΔΕΠ με συναφές αντικείμενο. 

Το πλαίσιο εκπόνησης και παρουσίασης των 
πτυχιακών εργασιών ήταν ακριβώς.  
Υποχρεωτική στο 8ο εξάμηνο με γνωστικό 
αντικείμενο που εντάσσεται στην κατεύθυνση 
που έχουν επιλέξει οι φοιτητές στην αρχή του 
6ου εξαμήνου. Ισοδυναμεί με 4 μαθήματα και 
πιστώνεται με 12 δ.μ. 
 

                                                
186 Το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης δεν είχε ανανεώσει την έκδοση του οδηγού σπουδών του την περίοδο διεξαγωγής της 
έρευνας. Οι τελευταίες διαθέσιμες εκδόσεις αφορούν το πρόγραμμα για το Ακ. έτος 2003-2006, ενώ έχει εκδοθεί και ένας 
συμπληρωματικός για το Ακ. έτους 2005-2007, στον οποίο αποτυπώνεται η αναμόρφωση του ΕΠΕΑΕΚ. Η πληροφορία από 
την γραμματεία του τμήματος ότι το πρόγραμμα που υλοποιείται σήμερα παρουσιάζει κάποιες διαφορές που δεν εμφανίζονται 
στα συγκεκριμένα έγγραφα, οι οποίες αναμένεται να αποτυπωθούν στον επόμενο οδηγό, κατέστησε την ιστοσελίδα του 
τμήματος βασική πηγή δεδομένων για την ανάλυση του συγκεκριμένου προγράμματος. Οι οδηγοί χρησιμοποιήθηκαν 
επικουρικά, όχι ως πηγή, για την αντιπαραβολή και τον έλεγχο των πληροφοριών της σελίδας σχετικά με την οργανωτική 
δομή, τον κανονισμό και τις προϋποθέσεις απονομής του πτυχίου.  
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Πρακτική 
Άσκηση 

Υποχρεωτική στο 8ο εξάμηνο (6 δ.μ.), και όπως 
αναφέρεται, επειδή η χρονική διάρκεια του εαρινού 
εξαμήνου δεν επαρκεί για την υλοποίηση ολόκληρου 
του προγράμματος, με απόφαση της Γ.Σ. του 
τμήματος ένα μέρος του (μαθήματα θεωρητικής 
προετοιμασίας) μεταφέρονται στο χειμερινό. Έτσι 
στο 7ο εξάμηνο υπάρχει ένα υποχρεωτικό σεμινάριο 
Π.Α. (3 δ.μ.), που έμμεσα αναγνωρίζεται ως κομμάτι 
της πρακτικής. Συνολικά το πρόγραμμα πιστώνεται 
με 9 δ.μ. Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην 
πρακτική είναι η επιτυχής παρακολούθηση τριών 
υποχρεωτικών μαθημάτων: Δομή της ελληνικής 
γλώσσας, β) Διδακτική μεθοδολογία Ι 
(Μικροδιδασκαλίες) και γ) Διδακτική των 
μαθηματικών. Για το πρόγραμμα της πρακτικής 
αναφέρονται ο ρόλος και ο σκοπός, η διάρθρωση και 
το περιεχόμενο, η αξιολόγηση. Επίσης παρατίθενται 
και προτεινόμενα διδακτικά συγγράμματα 
υποστήριξης του προγράμματος. Το πρόγραμμα 
διαρθρώνεται σε δυο φάσεις. Η πρώτη περιλαμβάνει 
προετοιμασία, διεξαγωγή και ανάλυση μεμονωμένων 
διδασκαλιών σε επιμέρους μαθήματα του δημοτικού 
σχολείου, ενώ η δεύτερη περιλαμβάνει προετοιμασία, 
διεξαγωγή και ανάλυση πολυήμερης διδασκαλίας 
όλων των μαθημάτων του ημερήσιου προγράμματος 
μιας τάξης. Τα μαθήματα του σχολείου 
ομαδοποιούνται σε τρεις κύκλους: α) Γλώσσας, 
ιστορίας, θρησκευτικών και πολιτική και κοινωνική 
αγωγή, β) Μαθηματικά, φυσικά, μελέτη 
περιβάλλοντος και γεωγραφία,  γ) Φυσική αγωγή και 
η αισθητική αγωγή (Εικαστικά, μουσική και 
θεατρική αγωγή).  

Υποχρεωτική από το 5ο εξάμηνο (προκαταρτικό) 
μέχρι και το 8ο σε δυο επίπεδα. Αντιστοιχεί  με 12 
δ.μ., οι οποίες συνυπολογίζονται στις 114 δ.μ. των 
υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος. Στο 
πρώτο επίπεδο συνδέεται άμεσα με το μάθημα της 
Διδακτικής μεθοδολογίας Ι & ΙΙ, πραγματοποιείται 
άσκηση σε εικονική τάξη. Στο δεύτερο επίπεδο η 
Π.Α. διεξάγεται σε πειραματικά σχολεία αρχικά και 
στη συνέχεια σε δημοτικά σχολεία της Αλ/πολης και 
της ευρύτερης περιοχής, οπότε και οι φοιτητές 
ασκούνται σε πραγματικό περιβάλλον. Το δεύτερο 
επίπεδο της πρακτικής περιλαμβάνει εργαστήρια, 
παρακολουθήσεις, δειγματικές διδασκαλίες, μερική 
διδασκαλία των φοιτητών στο 6ο εξ, πλήρη ανάληψη 
διδασκαλίας στο 7ο και 8ο εξ, συναντήσεις εργασίας. 
Την ευθύνη της διεξαγωγής της άσκησης έχει 
επιτροπή που απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του 
τομέα Παιδαγωγικής και ψυχολογίας και δύο μέλη 
(με ετήσια θητεία) από καθέναν από τους άλλους 
τομείς. Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες που 
συντονίζει ένας υπεύθυνος αποσπασμένος 
εκπαιδευτικός.  Οι τάξεις χωρίζονται σε τρία επίπεδα 
(Α, Β μικρές κτλ), ενώ τα μαθήματα σε τέσσερις 
κύκλους –ελληνικά, φυσικομαθηματικά, 
Ανθρωπιστικά, Καλλιτεχνικά φυσική αγωγή. Με 
βάση αυτά περιγράφεται λεπτομερώς το πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων σε κάθε εξάμηνο. Η συνολική 
διάρκεια της πρακτικής είναι 11 μέρες στο 5Ο, 22 
μέρες στο 2ο  κατανεμημένες σε 11 εβδομάδες του 
κάθε εξαμήνου, 2 εβδομάδες στο 7ο σε σχολεία της 
πόλης και 4ο εβδομάδες στο 8ο (2 στην αρχή και δυο 
στο τέλος του εξαμήνου) σε σχολεία εκτός πόλης.  

16. Η επίλυση προβλήματος στη 
μαθηματική εκπαίδευση.   

Έχει εκδοθεί συμπληρωματικός οδηγός του βασικού 
οδηγού του τμήματος την περίοδο 2003-2006, όπου 
παρουσιάζονται τα αναμορφωμένα μαθήματα του 
προγράμματος.  

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

Δεν αναφέρεται κάτι άμεσα σχετικά με την 
παιδαγωγική  

Δεν αναφέρεται κάτι άμεσα σχετικά με την 
παιδαγωγική  

Πτυχίο 49 μαθήματα/ 168 δ.μ. 49 μαθήματα/ 168 δ.μ. 

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/ΕΣΠ 21 33 

Τ+Π+/ΕΞΠ 22 27 
Τ-Π+/ΕΣΠ 31 34 
Τ-Π+/ΕΞΠ 26 15 

 

Η ανάλυση του προγράμματος του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 

Θράκης δείχνει ότι πρόκειται για ένα από τα προγράμματα των παιδαγωγικών με τις μικρότερες αλλαγές 

στο υπό μελέτη διάστημα. Οργανωτικά αναπτύσσεται διαχρονικά σε τρεις τομείς, της παιδαγωγικής και 

της ψυχολογίας, των θετικών επιστημών και των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Επίσης 

αμετάβλητο είναι το είδος και ο αριθμός των αναγκαίων μαθημάτων για την απονομή πτυχίου. Τα 

μαθήματα παρουσιάζονται με αναφορά στα εξάμηνα των σπουδών στα οποία προσφέρονται, και 

διακρίνονται σε υποχρεωτικά, επιλογής και επιλεγόμενα ειδίκευσης. Σε κάθε εξάμηνο προσφέρονται 5 

υποχρεωτικά μαθήματα και μια λίστα μαθημάτων επιλογής, από τα οποία οι φοιτητές επιλέγουν 2. Το 

στοιχείο αυτό παρουσιάζει κάποιες μικρές διαφοροποιήσεις στην περίοδο μελέτης, χωρίς όμως αυτό να 

αλλάζει τελικά σημαντικά τις συνθήκες περιχάραξης του προγράμματος. Στο πρόγραμμα του 1999-2000, 

στα πέντε υποχρεωτικά μαθήματα των τελευταίων εξαμήνων προσμετρούνταν οι πρακτικές ασκήσεις και 

η πτυχιακή εργασία, με αποτέλεσμα στις προϋποθέσεις του πτυχίου να αναφέρονταν 56 μαθήματα. Στη 

σημερινή εκδοχή του προγράμματος, σε όλα τα εξάμηνα μέχρι και το 7ο υπάρχουν πέντε ‘καθαρά’ 

υποχρεωτικά μαθήματα. Η πρακτική καλύπτει όλο το 8ο εξάμηνο, ενώ στο 7ο το σχετικό σεμινάριο της 

Π.Α. αποτελεί έκτο υποχρεωτικό αντικείμενο. Η αλλαγή αυτή στη διαδοχή καθιστά περισσότερο ορατά 

τα όρια μαθημάτων και πρακτικής. Τα μαθήματα ειδίκευσης από την άλλη είναι μαθήματα επιλογής του 

6ου και 7ου εξαμήνου, τα οποία αφορούν α) τη γλώσσα, β) την παιδαγωγική και την ψυχολογία και γ) τα 
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φυσικομαθηματικά. Οι φοιτητές επιλέγουν την ειδικότητα από την οποία θα προέρχονται τα 4 μαθήματα 

που απαιτούνται για την λήψη πτυχίου. Η ειδίκευση με αυτές τις προδιαγραφές είναι μια παγιωμένη δομή 

στο εν λόγω πρόγραμμα. Η μόνη διαφορά στην περίοδο μελέτης είναι ότι η πρώτη ειδίκευση στο 

πρόγραμμα του 1999 είχε τον τίτλο ‘Ελληνικά’ και η δεύτερη ‘ Ειδική αγωγή και μειονοτικά σχολεία’.  Η 

τίτλοι που υιοθετήθηκαν παραπέμπουν σε ευρύτερα πεδία γνώσης.   

Τα υπόλοιπα σταθερά στοιχεία του προγράμματος είναι η θέση της ξένης γλώσσας, ως 

υποχρεωτική δραστηριότητα χωρίς διδακτικές μονάδες αλλά ως προαπαιτούμενο για την εκπόνηση της 

πτυχιακής εργασίας.  Η πτυχιακή εργασία είναι υποχρεωτική γεγονός το οποίο είναι ενδεικτικό του 

ενδιαφέροντος του τμήματος όλοι ανεξαιρέτως οι φοιτητές του προπτυχιακού επιπέδου σπουδών να 

έρθουν σε επαφή με την έρευνα. Από την άλλη, το γεγονός ότι διαρκεί μόλις ένα εξάμηνο και μάλιστα 

συμπίπτοντας με το βασικό πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, περιορίζει σημαντικά τις δυνατότητες 

της εμπλοκής των φοιτητών στην ερευνητική διαδικασία. Επίσης, περιοριστικά λειτουργεί και το γεγονός 

ότι το πλαίσιο εκπόνησης των πτυχιακών εργασιών διαχρονικά ρυθμίζεται αυστηρά ως προς τα θέματα, 

που προτείνονται από τα μέλη ΔΕΠ, το περιεχόμενο και το πλαίσιο διεξαγωγής, παρουσίασης και 

αξιολόγησης. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, η εμπλοκή στη διεξαγωγή μιας έρευνας αποτελεί ευκαιρία 

ανάπτυξης των προσωπικών επιστημονικών/γνωστικών ενδιαφερόντων των φοιτητών. Το γεγονός 

μάλιστα ότι η πτυχιακή θα πρέπει να εντάσσεται στην ειδίκευση που έχει επιλεγεί από τον κάθε φοιτητή 

στο 6ο εξάμηνο, δημιουργεί τις συνθήκες για περαιτέρω ανάπτυξη εξειδικευμένων και εξατομικευμένων 

ταυτοτήτων, σύμφωνων με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντα κάθε φοιτητή. Τέλος, αμετάβλητες είναι οι 

προϋποθέσεις για τη λήψη του πτυχίου και ο βαθμός υποχρεωτικότητας του προγράμματος. 

Η δραστηριότητα που παρουσιάζει τη μεγαλύτερη διαφοροποίηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα 

είναι η πρακτική άσκηση. Τα στοιχεία αλλαγής που μάλλον τελικά συρρικνώνουν το γενικό πλαίσιο της 

πρακτικής στο συγκεκριμένο τμήμα το Ακ. έτος 2009-2010 είναι: α) Η σαφέστερη οριοθέτησή της σε 

σχέση με τις υπόλοιπες δραστηριότητες του προγράμματος, β) ο σαφής περιορισμός της έκτασής της από 

4 σε 2 εξάμηνα, γ) η «θολή» περιγραφή του χωροχρονικού πλαισίου των δραστηριοτήτων που περιέχει 

καθεμιά από τις δυο φάσεις της, και δ) τα περισσότερο ρητά κριτήρια αξιολόγησης της επιτυχούς 

παρουσίας κάθε φοιτητή στο πρόγραμμα της πρακτικής.  

  Σε κάθε περίπτωση, όμως, εστιάζεται στη σύνδεση θεωρίας και πράξης στο εκπαιδευτικό 

επάγγελμα μέσα από την άμεση επαφή των φοιτητών με τη σχολική πραγματικότητα. Το περιεχόμενό της 

εμφανίζει σταθερά προσανατολισμό σε παραδοσιακά πρότυπα επαγγελματικής δραστηριότητας  που 

αφορούν την ανάλυση, το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την αξιολόγηση της διδακτικής – μαθησιακής 

διαδικασίας.   
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Πίνακας 11.1.7.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΕΠΗ Θράκης  
 
 

ΤΕΕΠΗ 
Θράκης 

Πρόγραμμα 2008-2010  Πρόγραμμα 1996-1997   
 
 
Δεν είναι 
ενταγμένο 
στο 
πρόγραμμ
α 
αναμόρφω
σης  του 
ΕΠΕΑΕ
Κ  ΙΙ 

Τομείς Δεν έχουν συσταθεί ακόμα  - 

 
Ενότητες 

μαθημάτων 
 

Κοινωνία και εκπαίδευση  Μαθήματα επιστημών της αγωγής και κοινωνικών επιστημών  
Ψυχολογία Μαθήματα ειδικών γνωστικών αντικειμένων  
Παιδαγωγική-διδακτική  Μαθήματα γενικής παιδείας  
Πολιτισμό και εκπαίδευση Ξένες γλώσσες  
Θετικέ επιστήμες Πρακτική κατάρτιση  
Μεθοδολογία * Οι δυο πρώτες ενότητες χωρίζονται σε επιμέρους γνωστικά 

αντικείμενα, π.χ. Εκπαίδευση και αγωγή, Ιστορία και πολιτισμός κτλ, 
στα οποία κατατάσσονται τα μαθήματα. 

Ξένες γλώσσες 
Πτυχιακή εργασία 
Πρακτική άσκηση 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά (129 δ.μ./43 μαθήματα) Αριθμός 
Μαθημ.  98 Υποχρεωτικά (108 δ.μ./38μαθ) Αριθμός 

Μαθημ.  62 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (36 δ.μ./12 μαθήματα ) Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (36 δ.μ/12) 

Ξένες Γλ. 

Υποχρεωτικά η πιστοποίηση της επάρκειας σε μια ξένη γλώσσα για την απονομή 
πτυχίου. Προσφέρονται αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά σε τέσσερα επίπεδα. 
Υποχρεωτική η παρακολούθηση με όριο απουσιών τις 3 ανά εξάμηνο. Οι 
φοιτητές με πιστοποίηση σε επίπεδο Β2 κατατάσσονται στο τέταρτο επίπεδο της 
ειδικότητας, ενώ οι υπόλοιποι μέσα από εξετάσεις και συνεντεύξεις κατανέμονται 
στα προηγούμενα 3 επίπεδα γλώσσας. Η αναγνώριση της αναγκαιότητας για 
ισότιμη αντιμετώπισης όλων των φοιτητών με διαφορετικές βάσεις στη γλώσσα, 
η βαθμολογία της ξένης γλώσσας δεν υπολογίζεται στο βαθμό πτυχίου, και δεν 
πιστώνονται με δ.μ.  

Υποχρεωτικά η πιστοποίηση της επάρκειας σε μια ξένη γλώσσα για την 
απονομή πτυχίου. Προσφέρονται αγγλικά, γαλλικά σε τρία επάλληλα επίπεδα. 
Οι γνώστες κατόπιν δήλωσής τους  μπορούν να προσέρχονται μόνο στις 
εξετάσεις των αντίστοιχων επιπέδων. Οι υπόλοιποι υποχρεούνται να 
παρακολουθούν ανελλιπώς. Το όριο απουσιών καθορίζεται στο 15% των 
συνολικών ωρών διδασκαλίας (δηλαδή 16 ώρες για ολόκληρο το ακαδημαϊκό 
εξάμηνο, οι τέσσερις στον πρώτο μήνα μαθημάτων). Τα 2 προχωρημένα 
μαθήματα ξένων γλωσσών που προσφέρονται στο πρόγραμμα  είναι 
απολύτως ισότιμα με άλλα μαθήματα επιλογής.     
 
 

Πτυχιακή 
εργασία 

Προαιρετική στο 4ο έτος, και αντιστοιχεί με  3 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
μαθήματα (9 δ.μ.). Παρατίθεται ο εσωτερικός κανονισμός εκπόνησης των 
πτυχιακών. Σύμφωνα με αυτόν δικαίωμα εκπόνησης έχουν οι φοιτητές που 
έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους στο «Φροντιστήριο 
κατανόησης και γραφής επιστημονικών κειμένων», στο μάθημα 
«Μεθοδολογία έρευνας Ι» και έχουν παρακολουθήσεις το «Σεμινάριο 
εκπόνησης πτυχιακών εργασιών». Τα θέματα ανακοινώνονται από τα μέλη 
ΔΕΠ την 1η Μαΐου κάθε έτους και μετά από 45 μέρες γίνεται η επιλογή των 
φοιτητών.  Το αντικείμενο αφορά βασική η εφαρμοσμένη έρευνα 
περιορισμένης έκτασης στα γνωστικά αντικείμενα του τμήματος. 
Προβλέπεται η δυνατότητα ακύρωσης της δήλωσης εκπόνησης πτυχιακής 
και η διαδικασία αντικατάστασης από μαθήματα ή από άλλη εργασία  

Δεν αναφέρεται κάτι σχετικά με την πτυχιακή εργασία. Η μόνη σχετική 
αναφορά αφορά την κάθε μορφής εργασία. Προβλέπεται κατά την 
παράδοση οι φοιτητές να υπογράφουν σχετική κατάσταση, όπως επίσης 
η βιβλιογραφία που δίνεται από τον διδάσκοντα να περιλαμβάνει ένα 
ικανό αριθμό βιβλίων τα οποία θα υπάρχουν σε περισσότερα από ένα 
αντίγραφο στη βιβλιοθήκη του τμήματος.  

Πρακτική 
Άσκηση 

Η Πρακτική κατάρτιση αναπτύσσεται σε 6 εξαμηνιαίες ενότητες 
ξεκινώντας από το3ο εξάμηνο (Ι-V στο 7ο και 8ο εξάμηνο), και συνοδεύεται 
από σεμινάρια και εργαστήρια. Περιέχει 13 θεματικές ενότητες θεωρητικής 
ενημέρωσης και εφαρμογών, καθώς και την υλοποίηση ημερήσιων 
προγραμμάτων στο 6ο εξάμηνο και για 3 εβδομάδες στο 4ο έτος είτε σε α) 
δημόσια νηπιαγωγεία του Δήμου Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και 
Φερών, είτε β) στα νοσοκομεία είτε γ) σε μουσεία. Οι θεματικές ενότητες 
της πρακτικής είναι: A.  Ο περιβάλλων χώρος, το πρόγραμμα λειτουργίας 
και το παιδί του νηπιαγωγείου, B.  Τεχνικές επικοινωνίας και παρατήρησης, 
Γ.   Σχεδιασμός και εφαρμογή δραστηριότητας στο νηπιαγωγείο, Δ.  
Ανάπτυξη γνωστικών αντικειμένων στο νηπιαγωγείο,    Ε.  Σχεδιασμός, 
υλοποίηση και αξιολόγηση ημερήσιου προγράμματος, ΣΤ. Προσεγγίσεις 
των αναγκών ανάπτυξης του παιδιού και μαθησιακές όψεις της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ζ.  Το σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης και οι 
μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο, Η.  Δραστηριότητα μέσα στην Κοινότητα, 
Θ.  Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης, 
Ι.   Παιδαγωγική σχέση, στάση και αντιμετώπιση, ΙΑ. Οργάνωση και 
διοίκηση εκπαιδευτικών χώρων,  ΙΒ. Οργάνωση σχολικής βιβλιοθήκης, ΙΓ.  
Κινητικό παιχνίδι. Για καθεμία από αυτές περιγράφεται λεπτομερώς το 
περιεχόμενό της. Το σύνολο των δραστηριοτήτων του προγράμματος της 
πρακτικής ισοδυναμεί με 8 τυπικά εξαμηνιαία μαθήματα (24 δ.μ.). 
Παρατίθεται και εδώ ο κανονισμός της πρακτικής, όπου περιγράφεται το 
πλαίσιο της διεξαγωγής της αναφορικά με τις απουσίες, το δελτίο 
πρακτικής κτλ. 

Η Πρακτική κατάρτιση αναπτύσσεται σε 6 εξάμηνα (από το 3ο εξάμηνο, 
Πρακτική κατάρτιση Ι-VI), περιλαμβάνει 30 ενότητες οι οποίες 
αναφέρονται σε 3 επάλληλα επίπεδα: Α. Το πρόγραμμα της προσχολικής 
αγωγής, Β. Ο χώρος, εξοπλισμός και η λειτουργία του Νηπ., Γ. Μουσική και 
τραγούδι Ι, Δ. Δημιουργικότητα, Ε. Δραματοποίηση, ΣΤ. Οι στόχοι των 
δραστηριοτήτων, Ζ. Προετοιμασία των δρ/των, Η. Προετοιμασία για την ανάγνωση 
και την γραφή, Θ. Κινητικό παιχνίδι, Ι. Παραμύθι, ΙΑ. Σχεδιασμός, εφαρμογή και 
αξιολόγηση δραστηριοτήτων, ΙΒ. Μικρο-στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, ΙΓ. 
Μαθηματικά στην προσχολικής εκπ. ΙΔ. Ρυθμική και χορός, ΙΕ. Κουκλοθέατρο, ΙΣΤ. 
Λειτουργία του Νηπιαγωγείου με τη μορφή εργαστηρίου, ΙΖ. Κατασκευή 
παιδαγωγικού υλικού, ΙΗ. Μουσική και τραγούδι ΙΙ, ΙΘ. Μικρές ομάδες μέσα στην 
τάξη, Κ. Παιχνίδι, ΚΑ. Σχεδιασμός, εφαρμογή, και αξιολόγηση εβδομαδιαίου 
προγράμματος, ΚΒ. Παρατήρηση του εαυτού και παιδαγωγική σχέση, ΚΓ. Σχέση 
νηπιαγωγείου-οικογένειας, ΚΔ. Εικόνα εαυτού, ΚΕ. Ευαισθητοποίηση των 
αισθήσεων Ι, ΚΣΤ. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση 15μερου προγράμματος, 
ΚΖ. Το νηπιαγωγείο μέσα στην κοινότητα, ΚΗ. Οργάνωση παιδικής γιορτής, ΚΘ. 
Βιβλία πριν την ανάγνωση, Λ. Ευαισθητοποίηση  των αισθήσεων ΙΙ. Οι 
δραστηριότητες της αφορούν σεμινάρια και εργαστήρια θεωρητικής 
υποδομής και εφαρμογή σε νηπιαγωγεία της περιοχής ης 
Αλεξανδρούπολης. Το σύνολο των δραστηριοτήτων ισοδυναμούμε με 8 
τυπικά εξαμηνιαία μαθήματα (24 δ.μ.). Παρατίθενται ο κανονισμός της 
πρακτικής καθώς και αναλυτικοί πίνακες με την ωριαία κατανομή, το 
είδος των δραστηριοτήτων της πρακτικής στα εξάμηνα σπουδών και τον 
αριθμό των επιτρεπόμενων απουσιών. Πρόγραμμα δίμηνης αμειβόμενης 
πρακτικής άσκησης σε νηπιαγωγεία, μουσεία, κέντρα δημιουργικής 
απασχόλησης για τα ακ. έτη 1996-1999 μέσω του ΕΠΕΑΕΚ Ι B΄ ΚΠΣ.    

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

 Θεωρία (διαλέξεις)  Διαλέξεις 
Εργαστήρια, εργαστηριακές ασκήσεις  Εργαστήρια 
Φροντιστηριακές ασκήσεις Φροντιστήρια 
Σεμινάρια Σεμινάρια 

Πτυχίο 189 δ.μ. (55 μαθήματα) 168 δ.μ.  

Τύ
πο

ς 
 Τ+Π+/ΕΣΠ 16 15 

Τ+Π+/ΕΞΠ 16 5 
Τ-Π+/ΕΣΠ 19 22 
Τ-Π+/ΕΞΠ 19 11 

 

Tο πρόγραμμα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του 

Πανεπιστημίου Θράκης εμφανίζει κάποιες οργανωτικές αλλαγές, ωστόσο δεν είναι τέτοιας έκτασης που 

να αλλάζει ουσιαστικά η φυσιογνωμία του προγράμματος στο διάστημα που μελετήθηκε. Η πρώτη 
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αλλαγή εντοπίζεται στην οργανωτική δομή, η οποία εμφανίζεται σαφέστερα οριοθετημένη, καθώς το 

σχήμα των ενοτήτων που διακρίνονται σε επιμέρους γνωστικά αντικείμενα αντικαθίσταται από 9 

ομοιόμορφα οργανωμένες ενότητες. Ανέκαθεν στο εν λόγω πρόγραμμα οι ξένες γλώσσες, η πτυχιακή και 

η πρακτική συμπεριλαμβάνονταν στις ενότητες των μαθημάτων. Όσον αφορά το είδος των μαθημάτων, 

διαχρονικά διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλογής μαθήματα και παρουσιάζονται σε αναφορά με τις 

υφιστάμενες σε κάθε περίπτωση γνωστικές ενότητες του προγράμματος. Επίσης, προς διευκόλυνση των 

φοιτητών, στους οδηγούς σπουδών και των δυο περιόδων παρατίθεται και ενδεικτικό πρόγραμμα 

σπουδών, στο οποίο εμφανίζονται τα μαθήματα κατά εξάμηνο σπουδών, μαζί με πληροφορίες για το 

είδος και τις διδακτικές μονάδες με τις οποίες πιστώνονται.  

Οι προϋποθέσεις για την απονομή του πτυχίου γενικά διατηρούνται σταθερές. Καταγράφεται 

μόνο μια μικρή αύξηση στο συνολικό αριθμό των μαθημάτων κατά 5 και αντίστοιχη αύξηση των 

διδακτικών μονάδων. Πρόκειται για πέντε υποχρεωτικά μαθήματα που προστίθενται και τα οποία 

ανεβάζουν τον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος από 38 στα 43. Πρόκειται για 

ένα στοιχείο σαφούς αύξησης της υποχρεωτικότητας του προγράμματος, που σε επίπεδο υποχρεωτικών 

μαθημάτων ήταν ούτως ή άλλως υψηλή. Οι επιλογές των φοιτητών περιορίζονται στα 12 μαθήματα. 

Ωστόσο, στη σύγχρονη εκδοχή του προγράμματος, η επιλογή αυτή διευρύνεται υπό την έννοια ότι τα 

προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του προγράμματος έχουν αυξηθεί κατά 31.  

Αντίστοιχα διευρυμένες είναι οι επιλογές των φοιτητών σήμερα αναφορικά και με την πτυχιακή 

εργασία, η οποία προβλέπεται ως προαιρετική δραστηριότητα του προγράμματος και αντιστοιχεί σε 3 

μαθήματα επιλογής (3 δ.μ.). Η καθιέρωσή της στο πρόγραμμα, έστω και προαιρετικά, αποτελεί μια 

ένδειξη ενδιαφέροντος από πλευράς τμήματος για την εισαγωγή των φοιτητών στην ερευνητική 

διαδικασία. Το πλαίσιο εκπόνησης των πτυχιακών ρυθμίζεται από σχετικό εσωτερικό κανονισμό και 

εμφανίζεται αρκετά αυστηρό. Οι πτυχιακές εκπονούνται στο 4ο έτος σπουδών και δικαίωμα εκπόνησης 

έχουν οι φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις υποχρεώσεις τους στο «Φροντιστήριο 

κατανόησης και γραφής επιστημονικών κειμένων», στο μάθημα «Μεθοδολογία έρευνας Ι», και που 

έχουν παρακολουθήσει το «Σεμινάριο εκπόνησης πτυχιακών εργασιών». Τα θέματα ανακοινώνονται από 

τα μέλη ΔΕΠ την 1η Μαΐου κάθε έτους και μετά από 45 μέρες γίνεται η επιλογή των φοιτητών. Το 

αντικείμενο αφορά βασική ή εφαρμοσμένη έρευνα περιορισμένης έκτασης στα γνωστικά αντικείμενα του 

τμήματος. Προβλέπεται η δυνατότητα ακύρωσης της δήλωσης εκπόνησης πτυχιακής και η διαδικασία 

αντικατάστασης από μαθήματα ή από άλλη εργασία, ρύθμιση που αφενός ‘αντιμετωπίζει’ τη λιμνάζουσα 

φοίτηση σε περίπτωση αδυναμίας ολοκλήρωσης της εργασίας, αφετέρου όμως ‘αμφισβητεί’ τη βαρύτητα 

της αρχικής επιλογής. 

 Σταθερά σημαντική στο εν λόγω πρόγραμμα και στις δυο περιόδους της μελέτης του είναι η 

πρακτική άσκηση. Το βασικό πλαίσιο της ανάπτυξης του προγράμματος διατηρείται ίδιο, ωστόσο 
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καταγράφονται και κάποιες αλλαγές που την εμφανίζουν περισσότερο ενισχυμένη όσον αφορά το 

περιεχόμενό της, ωστόσο με λιγότερες ορατές ρυθμίσεις του πλαισίου της διαδοχής των δραστηριοτήτων 

που συμπεριλαμβάνει στα 6 εξάμηνα που λαμβάνει χώρα. Ειδικότερα, μια ιδιαιτερότητα του 

συγκεκριμένου προγράμματος είναι η θεματική και όχι η χωροχρονική παρουσίαση του πλαισίου 

διεξαγωγής της πρακτικής μέσα από τις περιγραφές  των επιμέρους ενοτήτων. Μάλιστα, σημαντικό 

στοιχείο ενίσχυσης του περιεχομένου της πρακτικής και μεγαλύτερης σύνδεσης με τα σχολικά διδακτικά 

αντικείμενα αποτελεί στη σύγχρονη εκδοχή του προγράμματος το γεγονός ότι η ενότητα ‘Ανάπτυξη 

γνωστικών αντικειμένων στο νηπιαγωγείο’ συγκεντρώνει 14 επιμέρους αντικείμενα διδακτικής και 

παιδαγωγικής εξειδίκευσης, όπως η γλώσσα και οι νέες τεχνολογίες, η προσέγγιση μαθηματικών εννοιών 

στο νηπιαγωγείο, η πολιτισμική ετερότητα στο νηπιαγωγείο, κτλ. Η εξειδικευμένη σύνδεση της 

πρακτικής με επιμέρους διδακτικά αντικείμενα συναντάται βασικά στα τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης. 

Το συγκεκριμένο τμήμα φαίνεται ότι ανήκει στις εξαιρέσεις των τμημάτων προσχολικής που υιοθετούν 

ανάλογες πρακτικές. Η τάση για ενίσχυση των επαγγελματικών χαρακτηριστικών του προγράμματος 

συνάδει με το γεγονός ότι ενισχύονται στην περίοδο της μελέτης τα μαθήματα των επαγγελματικών 

τύπων. Συγκεκριμένα τα επαγγελματικά μαθήματα τύπου 1 γίνονται από 5, 16 και του διαθεματικού από 

11, 19 (Παραρτήματα Ε. 1.7.2 και Ε.2).      

Τέλος, ένα άλλο στοιχείο ιδιαιτερότητας του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής είναι το 

γεγονός ότι δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές του να την πραγματοποιήσουν, εκτός από νηπιαγωγεία, 

σε νοσοκομεία και μουσεία. Σε αυτή την περίπτωση δεν δίνονται λεπτομέρειες αναφορικά με το 

περιεχόμενο, αλλά περισσότερο περιγράφεται η διαδικασία που ακολουθείται. Ωστόσο, πρόκειται για μια 

επιλογή που δείχνει την πρόθεση «ανοίγματος» του προγράμματος σε τομείς ευρύτερους του τυπικού 

δημόσιου νηπιαγωγείου. Φαίνεται ότι η παρουσία των φοιτητών σε εργασιακούς χώρους εκτός της 

προσχολικής αγωγής υποστηρίχθηκε και τελικά παγιώθηκε ως μόνιμο στοιχείο του προγράμματος 

σπουδών από το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης που υλοποιήθηκε στο τμήμα την περίοδο 1996-1999 

στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ Ι, B΄ ΚΠΣ.    

 

11.1.8. Πανεπιστήμιο Αιγαίου  
 

 

 Ακολουθεί η ανάλυση των προγραμμάτων του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και του 

Τμήματος Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου. 
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Πίνακας 11.1.8.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ Αιγαίου 
 
 

ΠΤΔΕ  Αιγαίου Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 1992-1993187 Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ  

Τομείς
188

 

Παιδαγωγικών επιστημών και ψυχολογίας    
Υ 24δ.μ/ΥΕ 12 δ.μ 

-   
Η πρόταση ξεκινάει με αναφορά στις παραμέτρους 
παραμέτρων που λαμβάνονται υπόψη για την αναμόρφωση. 
Αυτές είναι: α) Ό,τι οι φοιτητές προέρχονται από θεωρητική 
κατεύθυνση με αποτέλεσμα να μην είναι προετοιμασμένοι για 
μαθήματα πρακτικών κατευθύνσεων. Άρα είναι απαραίτητος ο 
εμπλουτισμός το ΠΠΣ με μαθήματα σχετικά με νέες 
τεχνολογίες β) Το σύγχρονο επιστημονικό και επαγγελματικό 
πλαίσιο που ωθεί σε αλλαγές στα προγράμματα. 
 
Πλαίσιο δράσεων αναμόρφωσης /στόχοι  
 
α) Εισαγωγή νέων μαθημάτων σχετιζομένων με την 
Πληροφορική, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  
β) Αναβάθμιση σημαντικού αριθμού προσφερομένων 
μαθημάτων (σημειώσεις, πηγές εκπαιδευτικό υλικό σε 
ηλεκτρονική μορφή) 
γ) Λειτουργία και συντονισμού όλων των παραπάνω με τη 
χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης.  
Η αναμόρφωση κινείται σε δυο άξονες δράσης:  
1) Ο πρώτος που αφορά:  
α) τη δημιουργία ενός συστήματος υποδομής, το οποίο 
αφορά την δημιουργία ιστοσελίδας 
β) την αναβάθμιση μαθημάτων μέσα από εκπαιδευτικό 
υλικό, παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή, 
εργαστηριακό και σεμιναριακό τρόπο διδασκαλία, 
οργάνωση της διαδικασίας και επικοινωνία φοιτητών-
διδασκόντων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων.  
2) Ο δεύτερος άξονας αφορά:  
α) Τον εμπλουτισμός του προγράμματος με (νέα) 
μαθήματα πληροφορικής και με μαθήματα οριζόντιας 
δράσης, οι οποίες θα αφορούν: το περιβάλλον (σε 
συνεργασία με το τμήμα Περιβάλλοντος), το φύλο (σε 
συνεργασία με το τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης) και οι ξένες γλώσσες (σε συνεργασία με 
το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης και με το τμήμα Μεσογειακών Σπουδών).    
β) Την οργάνωση και προβολή του έργου. Η προβολή και 
η διάχυση κυρίως προβλέπεται μέσω της έκδοση του 
Οδηγού Σπουδών για το νέο ΠΠΣ.   
 
Πακέτα Εργασίας 
 
ΠΕ1 Δημιουργία μονάδας στήριξης εκπαιδευτικών 
εφαρμογών για την τεχνική υποστήριξη την αναβάθμιση 
του ΠΠΣ. Μια από τις επιμέρους δράσεις με ενδιαφέρον 
είναι η Δ1.7, η οποία αφορά την εκπαίδευση του 
διδακτικού προσωπικού στη χρήση νέων τεχνολογιών 
μέσω ταχύρυθμων σεμιναρίων και την υποστήριξή του για 
την επίλυση προβλημάτων. Επίσης, η δράση Δ1.10 αφορά 
τη βελτίωση του περιεχομένου του ΠΠΣ. Στις νέες δράσεις 
για τη βελτίωση του προγράμματος παρατίθεται η 
περιγραφή ενός συγκεκριμένου μαθησιακού 

Κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών και 
της διδακτικής τους Υ 24δ.μ/ΥΕ 12 δ.μ 

- 

Θετικών επιστημών- Νέων τεχνολογιών και της 
διδακτικής τους Υ 24δ.μ189/ΥΕ 12 δ.μ 

- 

Γλώσσας, λογοτεχνίας και Λαογραφίας Υ 21δ.μ. 
/ΥΕ 12 δ.μ 

- * Υπάρχει και μια Ομάδα Ειδικών Μαθημάτων 
που δεν χαρακτηρίζεται τομέας. Υ 9 δ.μ. / ΥΕ 
3δ.μ. 

Κύκλοι 
μαθημάτων 

- Επιστημών της αγωγής* (66 δ.μ.) 

- 

Ειδικών επιστημών και της διδακτικής τους 
(68 δ.μ.) 
* Οι κύκλοι διακρίνονται σε γνωστικά 
αντικείμενα, π.χ. Ανάπτυξη του παιδιού, 
σύμφωνα με τα οποία ομαδοποιούνται τα 
μαθήματα του προγράμματος. 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά 34/ 102 δ.μ.  

Αριθμός 
Μαθημ.  89 

Υποχρεωτικά (70 
δ.μ.) 

Αριθμός 
Μαθημ.  73 

 Επιλεγόμενα 17/ 51 δ.μ.  Επιλεγόμενα 
(36δ.μ.) 

 Έρευνες ( 2/6δ.μ.) Έρευνες (4/16 δ.μ. ) 
Ελευθ. Επιλογής (1/3 δ.μ)  - 

Ξένες Γλ. 

Υποχρεωτικά τρία μαθήματα μιας ξένης γλώσσας 
(Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά) (6 δ.μ.). 
Υπολογίζονται ως υποχρεωτικά του 
προγράμματος που αναφέρονται ως 37 στις 
προϋποθέσεις λήψης πτυχίου.  

Υποχρεωτική η γνώση μιας ξένης γλώσσας 
(αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά) 
σε επίπεδο επάρκειας (Lower κτλ). 

Πτυχιακή 
εργασία 

Προαιρετική στο 7ο και 8ο εξάμηνο και 
πιστώνεται 5 δ.μ. Από μόνη της, όπως 
αναφέρεται, μπορεί να αντικαταστήσει τον κύκλο 
μαθημάτων ελεύθερης επιλογής. Σε καμία 
περίπτωση όμως δεν μπορεί να αντικαταστήσει 
διδακτικές μονάδες μαθήματος από οποιοδήποτε 
άλλο κύκλο. Το θέμα θα πρέπει να αναφέρεται σε 
γνωστικά αντικείμενα ενός από τους τέσσερις 
τομείς. Η επίβλεψη γίνεται από τριμελή επιτροπή, 
της οποίας ο πρόεδρος θα πρέπει να είναι μέλος 
ΔΕΠ του τμήματος. Με πρόταση επαρκώς 
τεκμηριωμένη από τον επιβλέποντα ζητείται 
άδεια εκπόνησης Δ.Ε. από την Γ.Σ. του τμήματος. 
Οι φοιτητές μπορούν να αρχίσουν άτυπα την 
εργασία ανεξάρτητα από τα μαθήματα που 
χρωστάνε, δεν μπορούν ωστόσο να την 
παρουσιάσουν και να αξιολογηθούν πριν 
κατοχυρώσουν βαθμολογικά όλα τα τυχόν 
οφειλόμενα μαθήματα.  
 
 
 

Προαιρετική στο 7ο και 8ο   εξάμηνο. 
Αντιστοιχεί με 12 δ.μ. που αφαιρούνται από 
το σύνολο των μανάδων των επιλεγόμενων 
μαθημάτων και των  2 κύκλων σπουδών.     

                                                
187 Κοινός Οδηγός Σπουδών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Αιγαίου για το 1992-1993.  
188 Αναφέρεται ότι προς το παρόν οι τομείς λειτουργούν άτυπα.  
189 Παρόλο που βάσει των αναγκαίων δ.μ. τα υποχρεωτικά μαθήματα της συγκεκριμένης ενότητας είναι 8, στο πρόγραμμα 
εμφανίζονται 10 μαθήματα, χωρίς να διευκρινίζεται κάτι σχετικό.  
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Πρακτική 
Άσκηση 

Υποχρεωτική από το 6ο έως το 8ο εξάμηνο σε επάλληλες 
3 εξαμηνιαίες φάσεις (30 δ.μ.). Οργανώνεται με βάση 
μαθήματα εφαρμοσμένης διδακτικής τα οποία 
προαπαιτούν την επιτυχή παρακολούθηση 
συγκεκριμένων μαθημάτων του προγράμματος.  
Φάση Α (6Ο εξ): Ανάλυση του διδακτικού πεδίου, με 
σκοπό, όπως αναφέρεται, «τη σύζευξη διδακτικής 
θεωρίας και πράξης με απώτερη επιδίωξη τη δημιουργία 
στους φοιτητές ενός πλούσιου ρεπερτορίου διδακτικής 
συμπεριφοράς, ώστε να αποφεύγεται ‘αύριο’ 
προσκόλληση τους σε μια και μοναδική μέθοδο 
διδασκαλίας» (Ο.Σ. 2008-2009, σελ. 72). Περιέχει 
θεωρητικό μέρος με διαλέξεις του διδάσκοντα και 
οργανωμένες επισκέψεις σε σχολεία όπως οι φοιτητές 
κάνουν συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της 
διδασκαλίας με μορφή πρωτοκόλλου. Οι επισκέψεις 
γίνονται στο χειμερινό εξ. την περίοδο 5 με 15 12ου και 
στο εαρινό 10 με 20 5ου.190 Προβλέπεται μια 1 μέρα 
παρακολούθησης σε νηπιαγωγείο και 4 μέρες 
παρακολουθήσεων σε δημοτικού σχολείου (1 ημέρα στην 
Α, 1 στη Β, 1 στη Γ και Δ, και 1 για την Ε και ΣΤ τάξη). 
Φάση Β (7Ο εξ): Αποτελείται από μαθήματα 
εφαρμοσμένων διδακτικών με άξονα τις 
παρακολουθήσεις σε σχολεία και τη καταγραφή 
πρωτοκόλλων σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπεται και η 
ανάληψη διδακτικού έργου. Το κάθε μάθημα έχει 
διδάσκοντα και περιγράφεται διακριτά κυρίως ως προς το 
περιεχόμενο, και τις υποχρεώσεις των φοιτητών κυρίως 
όσο αφορά τα πρωτόκολλα καταγραφής.  Τα μαθήματα 
είναι: α) Εφαρμοσμένη διδακτική της γλώσσας. 
Παρακολούθηση 2 δίωρων διδασκαλιών του γλωσσικού 
μαθήματος σε δημοτικά σχολεία. β) Εφαρμοσμένη 
διδακτική των μαθηματικών, υποχρέωση παράδοσης 
πρωτοκόλλων, γ) Εφαρμοσμένη διδακτική των φυσικών 
επιστημών. Παρακολούθηση των μαθημάτων ‘Μελέτη 
περιβάλλοντος’ και ‘Ερευνώ και ανακαλύπτω’ και 
ανάληψη διδακτικού έργου, Εκπόνηση εργασίας με 
αποτελέσματα καταγραφής, και τα σχέδια διδασκαλιών. 
δ) Εφαρμοσμένη διδακτική της Ιστορίας Ι, Παράδοση 
πρωτοκόλλου ε) Εφαρμοσμένη διδακτική με νέα μέσα. 
Παρόλο ότι σε κάποιες περιπτώσεις τα προαπαιτούμενα 
μαθήματα αναφέρονται. Η πληροφορία αυτή δίνεται και 
συνολικά. Έτσι για τη συμμετοχή στη Β φάση 
προαπαιτείται η επιτυχής συμμετοχή στην Α και τα εξής 
μαθήματα: ‘Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της 
παιδαγωγικής και της παιδαγωγικής των μέσων’ . Η 
ιστορία και η διδακτική της, Βασικές έννοιες των 
φυσικών επιστημών και διδακτική των φυσικών 
επιστημών, Εισαγωγή στις βάσεις και τις βασικές έννοιες 
των μαθηματικών, Επίλυση προβλήματος και Βασικές 
έννοιες της γλωσσικής επιστήμης –Νεοελληνική γλώσσα.     
Φάση Γ (8ο εξ): Αφορά ανάληψη της διδασκαλίας από 
τους φοιτητές, α) Εφαρμοσμένη διδασκαλία β) 
Εφαρμοσμένη διδακτική των μαθηματικών ΙΙ, γ) 
Εφαρμοσμένη διδακτική της φυσικής, δ) Εφαρμοσμένη 
διδακτική της Ιστορίας ΙΙ.    

Η πρακτική άσκηση στα Παιδαγωγικά 
τμήματα του πανεπιστημίου του Αιγαίου 
και δη στο δημοτικής εκπαίδευσης, για το 
οποίο περιγράφεται κυρίως, οργανωνόταν 
ως εξής:   
Είναι υποχρεωτική από το 5ο εξάμηνο, 
αντιστοιχεί με 28 δ.μ. και διεξάγεται σε 
τρεις φάσεις. 
Α΄: «Ανίχνευση- εξοικείωση και 
προσανατολισμός» (6 δ.μ. Α κύκλου).  
Αντιστοιχεί με 1 τρίωρο εβδομαδιαίο 
μάθημα στο 5ο εξάμηνο.  Το ένα τρίτο των 
μαθημάτων αφιερώνεται σε 
παρακολουθήσεις σε μονοθέσια και διθέσια 
σχολεία.  
Β΄ : «Εκμάθηση και συμμετοχή με την 
καθοδήγηση ενός διδάσκοντα».  Το 
πρόγραμμα των πρακτικών αντιστοιχεί σε 
ένα τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα. 
Πραγματοποιείται στο 5ο και 6ο εξάμηνο 
των σπουδών και πιστώνεται με 12 δ.μ. Β 
κύκλου. Προβλέπει προοδευτική ανάληψη 
από τους φοιτητές του ρόλου του δασκάλου 
μέσα σε πλαίσιο μικροδιδασκαλίας και σε 
συνεργασία με το δάσκαλο της τάξης. Σε 
κάθε εξάμηνο οι φοιτητές αναλαμβάνουν τη 
διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων που 
αντιστοιχούν σε 2 από τους ακόλουθους 
τέσσερις κύκλους: μαθηματικά, γλώσσα, 
φυσικό περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον 
(εδώ περιλαμβάνεται η αισθητική αγωγή). 
Προϋπόθεση συμμετοχής είναι οι φοιτητές 
να έχουν κατοχυρώσει στις υποχρεωτικές 
διδακτικές μονάδες του αντίστοιχου 
αντικειμένου.  
Γ΄: «Ανάληψη καθηκόντων». 
Πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο και 
πιστώνεται με 10 δ.μ. Α κύκλου.   
Παρακολούθηση και ανάληψη 
αυτοδύναμης διδασκαλίας σε μονοθέσια (ή 
διθέσια) και εξαθέσια σχολεία για 20 
εργάσιμες μέρες. Η διαδικασία γίνεται σε 
ομάδες ανά δυο άτομα, όπου εναλλάξ ο 
ένας διδάσκει και ο άλλος παρατηρεί.  

 

αποτελέσματος σχετικά με την πληροφορική.  
Αναφέρεται: «Οι φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων, θα πρέπει να είναι σε θέση να 
δημιουργήσουν γραφήματα εξισώσεων και να 
επεξεργάζονται, πειραματικά δεδομένα με την χρήση των 
είδη υπαρχόντων, στο πανεπιστήμιο, λογισμικών 
εργαλείων» (ΤΔΥ 8: 74).  
ΠΕ2 Σεμιναριακά και εργαστηριακά μαθήματα. 
Διαμόρφωση σύγχρονων τρόπων διδασκαλίας ώστε να 
γίνει πιο ουσιαστική η σχέση των φοιτητών με τα  
διδασκόμενα αντικείμενα. Ικανός αριθμός μαθημάτων 
(κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, ελεύθερης επιλογής, ομάδα 
ειδικών μαθημάτων) παρέχονται με σεμιναριακή μορφή, 
έτσι το ¼ των διδακτικών μονάδων που απαιτούνται για  
την απονομή πτυχίου.    
ΠΕ3 Εισαγωγή νέων μαθημάτων σχετικών με νέες 
τεχνολογίες και πληροφορική.  
ΠΕ4 Προβολή έργου. Ημερίδες με θεματικό άξονα που 
αφορούν στους στόχους του νέου ΠΠΣ, όπως η 
διαθεματική προσέγγιση των εκπαιδευτικών ζητημάτων. 
Διημερίδες, παραγωγή οδηγού σπουδών.    
ΠΕ5 Οργάνωση του προγράμματος   
ΠΕ6 Αξιολόγηση και βελτιστοποίηση του ΠΠΣ. 
Προβλέπεται ειδικότερα: 
α) Eσωτερική αξιολόγηση ΠΠΣ  
β) Έρευνα-οργάνωση βάσης δεδομένων απασχόλησης 
αποφοίτων. Πρόκειται για βάση δεδομένων η οποία 
στηρίζεται σε έρευνα αποφοίτων του ΠΠΣ 
χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως ερωτηματολόγια και 
ειδικό λογισμικό για την καταχώρηση και ανάλυση των 
δεδομένων. Σαν στόχους έχει 1) την καταγραφή των 
εμπειριών των αποφοίτων από την πορεία τους στην αγορά 
εργασίας 2) την κατάθεση της εμπειρίας των φορέων 
απασχόλησης των αποφοίτων σε σχέση με την επάρκεια 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αποφοίτων 3) την 
ενημέρωση της αγοράς εργασίας όσον αφορά στις 
δυνατότητες των αποφοίτων του ΠΠΣ και 4) την 
ενδεχόμενη βελτίωση του προγράμματος σπουδών με 
βάση την εμπειρία της αγοράς εργασίας. Το υλικό που θα 
προκύψει και ο κατάλογος συμμετεχόντων θα 
χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δυναμικά 
ανανεούμενης βάσης δεδομένων που θα αφορά στις 
ευκαιρίες και δυνατότητες των αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας.  
γ) Σύστημα αξιολόγησης η οποία περιορίζεται στα 
μαθήματα των μαθηματικών και εφαρμογές του τομέα των 
θετικών επιστημών με δημιουργία τράπεζας θεμάτων κατά 
γνωστικό αντικείμενο. 
 δ) Συγκριτική αξιολόγηση συστημάτων διαχείρισης 
μάθησης, ως πλατφόρμες e-learning για τη στήριξη του 
ΠΠΣ. Παιδαγωγικές 

Μέθοδοι* 
* Δηλώνεται σε 
επίπεδο παν/μίου  

Παραδόσεις  Δεν αναφέρονται λεπτομερώς οι παιδαγωγικές. 
Από τις επιμέρους αναφορές φαίνεται ότι 
προβλέπονταν παραδόσεις, πρακτικές και 
έρευνες. 

Σεμινάρια  
Φροντιστήρια  
Εργαστήρια  
Πρακτικές ασκήσεις  

Πτυχίο 198 δ.μ. (57 μαθήματα) 150 δ.μ.  

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/ΕΣΠ 6 6 

Τ+Π+/ΕΞΠ 22 12 
Τ-Π+/ΕΣΠ 24 15 
Τ-Π+/ΕΞΠ 36 15 

 

 

Στο πρόγραμμα του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του πανεπιστημίου του Αιγαίου 

λειτουργούν σήμερα τέσσερις άτυποι τομείς, στους οποίους οργανώνονται τα μαθήματα του 

προγράμματος. Πρόκειται για ισοδύναμους από άποψη αριθμού μαθημάτων τομείς, σχετικούς με τα 

                                                
190 Οι αντίστοιχες πρακτικές των μαθημάτων προσφέρονται σε χειμερινό και εαρινό εξάμηνο. Έτσι, ανάλογα με το πότε 
επιτυγχάνονται οι αναγκαίες προϋποθέσεις που τίθενται σε κάθε περίπτωση (π.χ. επιτυχής εξέταση στην Α΄ φάση, 
βαθμολογική κατοχύρωση προαπαιτούμενων μαθημάτων) οι φοιτητές μπορούν να συμμετέχουν στις πρακτικές. Η οδηγία 
αυτή δεν δίνεται κεντρικά, γι’ αυτό και δεν είναι σαφές αν ισχύει για όλα τα μαθήματα. Ρητά συναντάται στην Α φάση και στα 
μαθήματα των μαθηματικών και της Ιστορίας της Β φάσης.  
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παιδαγωγικά, τις κοινωνικές επιστήμες, τις θετικές επιστήμες και τη γλώσσα, οι οποίοι αντικαθιστούν 

την παλαιότερη κατάταξη των μαθημάτων στους δυο κύκλους των επιστημών της αγωγής και των 

ειδικών επιστημών, και σε αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, στο σημερινό πρόγραμμα 

προβλέπεται και μια ομάδα ειδικών μαθημάτων, που δεν χαρακτηρίζεται τομέας, αν και φέρει τα ίδια 

οργανωτικά χαρακτηριστικά. Σε αυτή ομαδοποιούνται μαθήματα τέχνης και καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Από άποψη συμβολής στο πρόγραμμα η συγκεκριμένη ομάδα μαθημάτων εμφανίζεται ως η πλέον 

περιορισμένη, αφού περιέχει μόνο 3 υποχρεωτικά, και 1 μάθημα επιλογής από τα 7 προσφερόμενα, ενώ 

δεν προσφέρει δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Κρίσιμο για την κατανόηση του κύρους 

που αποδίδεται στα μαθήματα τέχνης στο εν λόγω πρόγραμμα διαχρονικά και των αλλαγών που έχουν 

λάβει χώρα είναι το γεγονός ότι ενώ σήμερα αριθμητικά είναι πιο ενισχυμένα και οργανωτικά σαφέστερα 

οριοθετημένα, η ρητή διάκρισή τους από τους τομείς χωρίς ρητά κριτήρια μάλλον πλήττει τη θέση τους 

στο πρόγραμμα.  

Τα μαθήματα του προγράμματος βασικά διακρίνονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα και πάντα 

προσδιορίζεται ο αριθμός των διδακτικών μονάδων που απαιτείται σε κάθε περίπτωση για τη λήψη 

πτυχίου. Παρόλα αυτά, εντοπίζονται κάποιες επιμέρους αλλαγές που μεταβάλλουν τις συνθήκες 

ρύθμισης της υποχρεωτικότητας του προγράμματος. Οι αλλαγές που ενισχύουν την υποχρεωτικότητα 

είναι: α) Ο ρητός  προσδιορισμός των υποχρεωτικών μαθημάτων αλλά και των μαθημάτων επιλογής με 

αναφορά στους τομείς, με αποτέλεσμα το συνολικό πλαίσιο του προγράμματος σήμερα να γίνεται 

αυστηρότερο, β) η αύξηση του αριθμού και των διδακτικών μονάδων των υποχρεωτικών μαθημάτων του 

προγράμματος και γ) η απόδοση στα μαθήματα της ξένης γλώσσας κύρους υποχρεωτικών μαθημάτων. 

Από την άλλη πλευρά η υποχρεωτικότητα φαίνεται να περιορίζεται στα εξής σημεία: α) Στην αύξηση του 

αναγκαίου αριθμού μαθημάτων επιλογής σε συνδυασμό με την αύξηση των προσφερόμενων επιλογών 

συνολικά στο πρόγραμμα, β) τη μείωση των μαθημάτων έρευνας κατά 2 και γ) την πρόβλεψη για ένα 

μάθημα ελεύθερης επιλογής.  

Η αυστηρή ρύθμιση της θεμιτής γνώσης στο ατομικό πρόγραμμα κάθε φοιτητή, όπως 

περιγράφτηκε παραπάνω, διασφαλίζει παρόμοιες συνθήκες εμπλοκής του συνόλου των φοιτητών με τα 

γνωστικά πεδία του προγράμματος και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για συγκρότηση ομοιογενών 

ταυτοτήτων. Η έρευνα είτε ως μαθήματα επιλογής, είτε ως διπλωματική εργασία φαίνεται να είναι η 

δραστηριότητα που αφήνει τα μεγαλύτερα περιθώρια επιλογής στους φοιτητές να αναπτύξουν τα 

προσωπικά τους γνωστικά ενδιαφέροντα, παρόλο που και σε αυτή την περίπτωση οι ρυθμίσεις του 

πλαισίου της διεξαγωγής τους είναι ρητές. Οι φοιτητές υποχρεούνται στη διάρκεια των σπουδών τους και 

από το 5ο εξάμηνο να επιλέξουν και να παρακολουθήσουν 2 έρευνες από τα προσφερόμενα επιλεγόμενα 

μαθήματα από 2 διαφορετικές ενότητες μαθημάτων και των τομέων και της ομάδας ειδικών μαθημάτων. 

Προαπαιτούμενο για την επιλογή μαθήματος και διδάσκοντα είναι η επιτυχής παρακολούθηση του 
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αντίστοιχου υποχρεωτικού μαθήματός του. Το πλαίσιο αυτό δημιουργεί τις συνθήκες εμβάθυνσης σε 

συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και ειδικότερη γνώση, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί ένδειξη της 

υποστήριξης του τμήματος στην εμπλοκή των φοιτητών με την έρευνα. Από την άλλη πλευρά, η 

διπλωματική εργασία διατηρείται προαιρετική, γεγονός που αφενός αφήνει περιθώρια επιλογής και 

εξειδίκευσης σε θέμα το οποίο αναφέρεται σε γνωστικά αντικείμενα ενός από τους τέσσερις τομείς, 

ταυτόχρονα όμως αμφισβητεί την ιδέα της υποχρεωτικής εμπλοκής με την έρευνα, όπως καλλιεργείται 

από τα σχετικά 2 κατ’ επιλογήν μαθήματα.  

 Ρητά κεντρική θέση στην ανάπτυξη του συγκεκριμένου προγράμματος έχει η πρακτική άσκηση, η 

οποία είναι υποχρεωτική εκπαιδευτική δραστηριότητα μεγάλης διάρκειας και στις 2 περιόδους της 

μελέτης του προγράμματος. Ξεκινά στο 5ο εξάμηνο και αναπτύσσεται σε τρεις επάλληλες φάσεις, ενώ 

προαπαιτεί την κατοχύρωση συγκεκριμένων μαθημάτων του προγράμματος. Στην παλαιότερη εκδοχή 

της η πρακτική προέβλεπε ως κεντρικές δραστηριότητες την παρακολούθηση, την σταδιακή ανάληψη 

διδασκαλίας των βασικών διδακτικών αντικείμενων του σχολικού προγράμματος σε πλαίσιο 

μικροδιδασκαλιών, και τελικά την πλήρη ανάληψη καθηκόντων. Η περιγραφή του προγράμματος γινόταν 

συνολικά και με πλαίσιο αναφοράς τα σχολεία της πρακτικής και της δράσης των φοιτητών εκεί. Σήμερα, 

το πρόγραμμα της πρακτικής σε καθεμία από τις 3 φάσεις της παρουσιάζεται με αναφορά στα μαθήματα 

εφαρμοσμένης διδακτικής των βασικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος, με τα οποία έχει 

εμπλουτιστεί. Σημαντικό στοιχείο της σύγχρονης οργανωτικής δομής της πρακτικής είναι το γεγονός ότι 

δεν περιγράφεται ως ενιαία δράση προσέγγισης του σχολικού περιβάλλοντος, αλλά ως άσκηση στη 

διδακτική συγκεκριμένων μαθημάτων, οι οποίες περιέχουν παρατήρηση, καταγραφή με τη χρήση 

πρωτοκόλλου και ανάληψη διδακτικού έργου για κάποιες ώρες στα αντίστοιχα μαθήματα. Μάλιστα, η 

ολοκλήρωση της πρακτικής κάθε μαθήματος μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από το αν υπάρχει 

καθυστέρηση σε κάποιο άλλο. Το νέο οργανωτικό σχήμα φαίνεται ότι σκοπεύει στην ενίσχυση του 

θεωρητικού υποβάθρου της άσκησης, και στην αύξηση του ελέγχου από πλευράς τμήματος στο 

περιεχόμενό της. Φαίνεται ότι οι αλλαγές αυτές συνάδουν με την έμφαση, που όπως δηλώνεται στην 

εισαγωγή του οδηγού σπουδών (σελ. 36), δίνεται από το τμήμα ‘[…] σε εκείνα τα γνωστικά πεδία που 

επικεντρώνονται στη λεγόμενη «διδακτική μετατόπιση» των επιστημονικών γνώσεων, δηλαδή στη 

μετατροπή τους σε αντικείμενα του σχολικού προγράμματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (διδακτική 

της γλώσσας, των μαθηματικών και της φυσικής)’.  

Παρόλα αυτά ο τρόπος ενσωμάτωσης των αλλαγών φαίνεται να ‘αδυνατίζουν’ το πρόγραμμα της 

πρακτικής σε δυο επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο σχετίζεται με την αποσπασματική εικόνα της 

επαγγελματικής πρακτικής που αποδίδει στους εκπαιδευτικούς, και η οποία εστιάζεται σε μια έντονα 

παραδοσιακή αντίληψη της μύησης στη διδακτική, αποκλείοντας άλλες διαστάσεις του σύγχρονου 

εκπαιδευτικού ρόλου των εκπαιδευτικών. Το δεύτερο σχετίζεται με την έλλειψη συντονισμένης 
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περιγραφής του περιεχομένου κάθε φάσης-μαθήματος με αποτέλεσμα κάποιες πληροφορίες, π.χ. για τις 

ώρες διδασκαλίας, να παραλείπονται, κάποιες άλλες, π.χ. προαπαιτούμενα μαθήματα, να 

επαναλαμβάνονται και τελικά να μην δίνονται σαφή μηνύματα για το ποιος - τα σχολεία και ο αρμόδιος 

δάσκαλός της τάξης, οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί που κάνουν τις δειγματικές και τις συνεννοήσεις με 

τα σχολεία, ή τα μέλη ΔΕΠ που φαίνεται ότι εποπτεύουν την διαδικασία - έχει τον έλεγχο του 

περιεχομένου και της διαδικασίας σε κάθε φάση διεξαγωγής της.   

Αντιφατικό σε σχέση με την κατακερματισμένη οργανωτική δομή της πρακτικής και το μονομερή 

προσανατολισμό σε ζητήματα διδακτικής βρίσκεται το δεδομένο ότι τόσο σε επίπεδο γενικών στόχων 

του προγράμματος όσο και του περιεχομένου μαθημάτων κυριαρχεί η ιδέα της χαλάρωσης των συνόρων 

ώστε ‘το σύνολο των διδασκόμενων επιστημονικών αντικειμένων στο τμήμα, να συνθέτει ένα 

διεπιστημονικό πλαίσιο μεθόδου και κατανόησης της παιδαγωγικής διαδικασίας, που να βασίζεται στην 

πολυμέρεια των γνώσεων και στο συνδυασμό θεωρίας και πρακτικής.’ (Ο.Σ. 2008-2009). Η στροφή προς 

ένα πιο διεπιστημονικό πλαίσιο οργάνωσης της γνώσης αποτέλεσε βασικό άξονα του προγράμματος 

αναμόρφωσής και αποτυπώνεται και στον οδηγό (Ο.Σ. 2008-2009: 32). Αναφέρεται ότι: «Το ΠΤΔΕ […] 

συνδυάζει την εμπεριστατωμένη και κριτική γνώση στα πεδία των ανθρωπιστικών, κοινωνικών και 

θετικών επιστημών με νέα γνωστικά αντικείμενα όπως οι νέες τεχνολογίες, η δίγλωσση εκπαίδευση, το 

περιβάλλον, το φύλο κ.α.».  Πολλά από τα νέα πεδία ενισχύονται μέσα από συνεργασίες με άλλα 

τμήματα του πανεπιστημίου Αιγαίου που έχουν αναπτύξει τους συγκριμένους τομείς. Η στροφή αυτή 

καταγράφεται και στα δεδομένα της ανάλυσης των μαθημάτων του προγράμματος, όπου φαίνεται να 

διπλασιάζονται σε αριθμό τα μαθήματα με ασθενείς ταξινομήσεις (από 30 σε 60) και να υπερισχύουν 

σαφώς συγκριτικά με τα μαθήματα των μονο-επιστημονικών τύπων οργάνωσης της γνώσης 

(Παραρτήματα Ε.1.8.1. και Ε.2).   

Το πρόγραμμα εμφανίζει κάποιες αντιφάσεις στη ρητορική αλλά και στον τρόπο που 

διαχειρίζεται το ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων. Ενδεικτικό του λόγου που 

αρθρώνεται σχετικά είναι το παρακάτω απόσπασμα από τον Οδηγό Σπουδών (2008-2009: 32): «Το 

πρόγραμμα σπουδών του ΠΤΔΕ ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Α/βαθιάς εκπαίδευσης της χώρας, 

γεγονός που αποδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό πτυχιούχων που επιτυγχάνει με την πρώτη προσπάθεια 

στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ […]. Παρά το γεγονός ότι πολλοί πτυχιούχοι του τμήματος έχουν επιλεγεί για 

τη στελέχωση άλλων- εκτός της εκπαίδευσης-δημόσιων υπηρεσιών και ιδιωτικών επιχειρήσεων, η 

μεγάλη ‘αγορά εργασίας’ παραμένει η Α/βάθμια εκπαίδευση». Ενώ ως κυρίαρχη επαγγελματική 

προοπτική των αποφοίτων αναγνωρίζεται η δημόσια εκπαίδευση μέσω της θεσμικά προσδιορισμένης 

εξεταστικής διαδικασίας επιλογής του ΑΣΕΠ, στην αναμόρφωση του προγράμματος μέσω του ΕΠΕΑΕΚ 

το ζήτημα της σχέσης των αποφοίτων με την αγορά επανέρχεται με όρους ‘ελεύθερης αγοράς’. 

Συγκεκριμένα, προτείνονται άξονες δράσης σχετικοί με: α) Την καταγραφή των εμπειριών των 
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αποφοίτων από την πορεία τους στην αγορά εργασίας, β) την καταγραφή της εμπειρίας των φορέων 

απασχόλησης των αποφοίτων σε σχέση με την επάρκεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 

αποφοίτων, γ) την ενημέρωση της αγοράς εργασίας όσον αφορά στις δυνατότητες των αποφοίτων του 

ΠΠΣ και δ) την ενδεχόμενη βελτίωση του προγράμματος σπουδών με βάση την εμπειρία της αγοράς 

εργασίας. Επίσης, αναφέρεται στη σχετική πρόταση ότι το υλικό που θα προκύψει και ο κατάλογος 

συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη δυναμικά ανανεούμενης βάσης δεδομένων που θα 

αφορά στις ευκαιρίες και δυνατότητες των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. 

Ένα άλλο ενδεικτικό στοιχείο της αντιφατικότητας στον τρόπο ενσωμάτωσης των κυρίαρχων 

λόγων για την εκπαίδευση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντοπίζεται στο γεγονός ότι η ταυτότητα των 

φοιτητών του τμήματος στον οδηγό σπουδών προσδιορίζεται καταρχάς σε σχέση με το οργανωτικό και 

παιδαγωγικό πλαίσιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εκεί, περιγράφεται ένα ιδιαιτέρως σύγχρονο και 

καινοτομικό πλαίσιο, με πληροφορίες για τις εργασίες, τις μεθόδους διδασκαλίας, την αξιολόγηση των 

φοιτητών, την έρευνα, την κινητικότητα και τις διεθνείς συνεργασίες, το οποίο ενώ υπονοείται σαφώς ότι 

ισχύει και για το τμήμα της δημοτικής εκπαίδευσης, πουθενά δεν περιγράφονται οι ειδικές συνθήκες της 

εφαρμογής του. Έτσι, για παράδειγμα δυο κρίσιμοι θεσμοί, που φαίνεται να λειτουργούν στο 

πανεπιστήμιο, η θερινή πρακτική άσκηση και ο σύμβουλος σπουδών, δεν είναι σαφές αν αφορούν τους 

φοιτητές του ΠΤΔΕ. Παρομοίως, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά στο ενδιαφέρον για διεθνείς συνεργασίες, 

για την στήριξη της κινητικότητας των φοιτητών και για τη χρησιμότητα του ECTS, στο πρόγραμμα 

σπουδών δεν φαίνεται να έχει εφαρμοστεί το ECTS.    

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση, παρόλο που δεν έχουν τεθεί ζητήματα φόρτου εργασίας των 

φοιτητών, η παιδαγωγική ως διαδικασία μετάδοσης και πρόσκτησης της γνώσης είναι σημαντική στο εν 

λόγω πρόγραμμα και φαίνεται να ενισχύεται κυρίως μέσα από τους άξονες δράσης του ΕΠΕΑΕΚ. Όπως 

φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα, προωθήθηκε η αναβάθμιση μαθημάτων μέσα από εκπαιδευτικό 

υλικό, από παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή, και από την οργάνωση της επικοινωνίας φοιτητών-

διδασκόντων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων. Μάλιστα προβλέφθηκαν δράσεις για την εκπαίδευση 

του διδακτικού προσωπικού στη χρήση νέων τεχνολογιών μέσω ταχύρυθμων σεμιναρίων και  για την 

υποστήριξή του στην επίλυση προβλημάτων. Τέλος, προβλεπόταν δράση ώστε πολλά από τα μαθήματα 

του προγράμματος να έχουν σεμιναριακή και εργαστηριακή μορφή ώστε να γίνει πιο ουσιαστική η σχέση 

των φοιτητών με τα διδασκόμενα αντικείμενα. Ωστόσο,  σημειώνουμε ότι στον οδηγό δεν προσδιορίζεται 

το είδος του κάθε μαθήματος, γεγονός που σε αυτό το επίπεδο αφενός δεν ενημερώνει επαρκώς τους 

φοιτητές και από άποψη παιδαγωγικών αρχών αντιφάσκει.  
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Πίνακας 11.1.8.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου 
 
 
ΤΕΠΑΕΣ 
Αιγαίου 

Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 1992-1993 Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ  

Τομείς 

Παιδαγωγικές σπουδές και γενική διδακτική ( Υ & 
ΥΕ 27 δ.μ.) 

- Πλαίσιο δράσεων αναμόρφωσης /στόχοι  
1) Αναβάθμιση και εντατικοποίησης της 
ερευνητικής και εργαστηριακής δραστηριότητας.  
2) Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε 
ηλεκτρονική μορφή.  
3) Εμπλουτισμός περιεχομένου μαθημάτων με 
θέματα νέων τεχνολογιών, φύλου και 
περιβάλλοντος.  
4) Ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού 
εκπαιδευτικού υλικού και πολλαπλών πηγών 
πληροφόρησης.  
5) Αναμόρφωση διδακτικής μεθοδολογίας και 
αξιολόγησης φοιτητών/ τριών .  
6) Ηλεκτρονική παρουσίαση μαθημάτων.  
7) Αξιολόγηση και παρακολούθηση του 
προγράμματος.  
 Πακέτα Εργασίας:   
ΠΕ1 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών. Εκπαίδευση και 
υποστήριξη των μελών ΔΕΠ μέσω ταχύρυθμων 
και ολιγομελών σεμιναρίων α) για την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων στην ένταξη των νέων τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση, β) για ένταξη θεμάτων που 
αφορούν τα δυο φύλα και το περιβάλλον στα επί 
μέρους γνωστικά αντικείμενα (ευαισθητοποίηση 
και διδακτικές προσεγγίσεις).  
ΠΕ2 Ανασχεδιασμός δομής και περιεχομένου 
επιμέρους μαθημάτων αναμορφωμένου ΠΠΣ. 
Επανασχεδιασμός του περιεχομένου ενός 
μαθήματος από κάθε διδάσκοντα ώστε να 
ενταχθούν σε αυτά άξονες σε θέματα φύλου, 
περιβάλλοντος και νέων τεχνολογιών. Επίσης 
ανασχεδιασμός της διδακτικής μεθοδολογίας και 
του τρόπου αξιολόγησης με σκοπό την 
κατάργηση της μετωπικής διδασκαλίας και την 
ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών διαδικασιών και 
εργαστηριακών, ερευνητικών και πρακτικών 
εφαρμογών για σύνδεση θεωρίας και πράξης. Στη 
διάρκεια του προγράμματος ανασχεδιάστηκαν τα 
πρώτα 20 μαθήματα.  
ΠΕ3 Εισαγωγή και υλοποίηση νέων μαθημάτων – 
προστέθηκαν 2 μαθήματα σε θέμα νέων 
τεχνολογιών, 10 μαθήματα σχετικά με το φύλο, 2 
μαθήματα περιβάλλοντος και τέλος, 2 μαθήματα 
μεθοδολογίας έρευνας. Ένταξη μαθημάτων στο 
νέο Οδηγό Σπουδών ως παραδοτέο. Πρόβλεψη 
για ηλεκτρονικό υλικό των αναμορφωμένων 

Ψυχολογίας και ειδικής αγωγής  (Υ& ΥΕ 21 δ.μ.) - 
Λογοτεχνίας και γλώσσας  (Υ & ΥΕ 21  δ.μ.) - 
Κοινωνιολογίας, Οικονομίας, Πολιτικής της 
εκπαίδευσης και σπουδές φύλου (Υ &ΥΕ 21 δ.μ.) 

- 

Διδακτικής θετικών επιστημών και νέων τεχνολογιών  
(Υ & ΥΕ 21 δ.μ.) 

- 

Κύκλοι 
μαθημάτων 

 

- Επιστημών της εκπαίδευσης (66 δ.μ. )* 

- 

Ειδικών δραστηριοτήτων και της προσέγγισής 
τους (68 δ.μ.) 
* Οι κύκλοι διακρίνονται σε γνωστικά 
αντικείμενα, π.χ. Ανάπτυξη του παιδιού, 
σύμφωνα με τα οποία ομαδοποιούνται τα 
μαθήματα του προγράμματος 

 Είδος 
 μαθημάτων 

Υποχρεωτικά Υ (27191/81 δ.μ.) 

Αριθμός 
Μαθημ.  177 

Υποχρεωτικά Υ (27/81 
δ.μ.) 

Αριθμός 
Μαθημ.  68 

Υποχρεωτικά Επιλογής  ΥΕ 
(10/30δ.μ.) 

Επιλεγόμενα  (25 δ.μ.) 

4 υποχρεωτικές έρευνες (12 
δ.μ.).  Οι τρεις από 
διαφορετικούς τομείς και μια 
από όποιο κύκλο θέλουν 

4 υποχρεωτικές έρευνες 
(16 δ.μ.).  Η μια 
μπορούσε  να γίνει και 
σε 2 εξάμηνα, οπότε να 
αντιστοιχεί σε 2 
έρευνες.   

3 Ειδικά υποχρεωτικά 
μαθήματα (6 δ.μ.). Έκταση σε 
2 τουλάχιστον εξάμηνα. 

Ξένες Γλ.. 

Υποχρεωτική η παρακολούθηση μιας ξένης γλώσσας 
(αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά), και 
εφόσον εξεταστούν επιτυχώς, παίρνουν επάρκεια. Η 
παρακολούθηση δεύτερης ξένης γλώσσας είναι 
προαιρετική.  Δεν βαθμολογείται, δεν έχει δ.μ.  

Υποχρεωτική η γνώση μιας ξένης γλώσσας 
(αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά) σε 
επίπεδο επάρκειας (Lower κτλ). 

Πτυχιακή  
εργασία 

Προαιρετική στο 7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών, 
πιστώνεται με 6 δ.μ.  Εναλλακτικά μπορεί να 
αντικατασταθεί με 2 μαθήματα υποχρεωτικής 
επιλογής οποιουδήποτε τομέα ή 2 μαθημάτων από  το 
πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης.  Προϋπόθεση για 
την εκπόνηση πτυχιακής είναι η επιτυχής 
παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του 
αντίστοιχου τομέα (υποχρεωτικών, επιλογής 
υποχρεωτικών και έρευνας).   Στην ιστοσελίδα του 
τμήματος δίνονται οδηγίες συγγραφής.  

Προαιρετική [στο 7ο και 8ο   εξάμηνο], 
αντιστοιχεί με 12 δ.μ. που αφαιρούνται από το 
σύνολο των μανάδων των επιλεγόμενων 
μαθημάτων και των  2 κύκλων  

                                                
191 Στον οδηγό εμφανίζονται 28 υποχρεωτικά μαθήματα, αν και στις προϋποθέσεις του πτυχίου αναφέρονται τα 27 
υποχρεωτικά (81 δ.μ.).    
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Πρακτική  
Άσκηση 

Υποχρεωτική σε 3 φάσεις από  το 4ο   έως το 8ο 
εξάμηνο (27 δ.μ.)  
Α΄:«Ανίχνευση- εξοικείωση και προσανατολισμός» 
(3 δ.μ.).  Αντιστοιχεί με 1 τρίωρο εβδομαδιαίο 
μάθημα στο 4ο εξάμηνο. Το ένα τρίτο των 
μαθημάτων αφιερώνεται σε παρακολουθήσεις στο 
νηπιαγωγείο. Συνίσταται η επιτυχής παρακολούθηση 
των υποχρεωτικών μαθημάτων: Μεθοδολογία 
ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας, θεωρία αναλυτικών 
προγραμμάτων και διδακτική μεθοδολογία και 
εφαρμογές της.   Εποπτεύεται από τους τομείς της 
παιδαγωγικής και της γενικής διδακτικής.  
Β΄: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικών διδακτικών» 
(18 δ.μ.). Πραγματοποιείται από το 5ο έως το 7ο 
εξάμηνο με εποπτεία από τα μέλη ΔΕΠ των 
αντίστοιχων τομέων και περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
ενότητες που αντιστοιχούν σε τρίωρα εβδομαδιαία 
μαθήματα: Εφαρμοσμένες διδακτικές της γλώσσας (3 
δ.μ.), μουσικής αγωγής (2 δ.μ.) και φυσικής –
περιβάλλοντος (3 δ.μ.), στο 5ο εξάμηνο, των 
μαθηματικών (3δ.μ.), της εικαστικής αγωγής (2 δ.μ.) 
στο 6ο, των νέων τεχνολογιών και της δημιουργικής 
κίνησης στο 7ο. Για τις πρώτες ενότητες 
προσδιορίζεται προαπαιτούμενο μάθημα.   Οι 
φοιτητές τελικά σχεδιάζουν και διεξάγουν μια 
δραστηριότητα (διδασκαλία μειωμένου ωραρίου), της 
οποία η διδακτική και η μεθοδολογία έχει εγκριθεί 
από το παν/μίο.   
Γ΄:«Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και επαγγελματική 
επάρκεια» (6 δ.μ. ),. Πραγματοποιείται στο 8ο 
εξάμηνο, εποπτεύεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ και 
αντιστοιχεί με εξάωρο εβδομαδιαίο μάθημα.  Για 20 
εργάσιμες μέρες οι φοιτητές παρακολουθούν και 
δραστηριοποιούνται  στα νηπιαγωγεία 
αναλαμβάνοντας πλήρη καθήκοντα του/της 
νηπιαγωγού.  Εναλλακτικά με απόφαση της αρμόδιας 
επιτροπής η πρακτική άσκηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, 
παιδικούς σταθμούς, στην πρώτη τάξη δημοτικών 
σχολείων καθώς και σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις 
που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή παράγουν 
εκπαιδευτικά προϊόντα (ΟΤΑ, επιμορφωτικά κέντρα, 
εκδοτικοί οίκοι, παραγωγοί εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών). Συμμετοχή στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για 
υλοποίηση πειραματικού προγράμματος Πρακτικής 
Άσκησης (2005-2008).  

Το πλαίσιο της πρακτικής άσκησης 
περιγράφεται αναλυτικά για το τμήμα 
δημοτικής εκπαίδευσης. Για την πρακτική των 
νηπιαγωγών αναφέρεται ότι ακολουθεί τις 
αρχές της πρακτικής εφαρμογής των 
δασκάλων και ότι οι παρακολουθήσεις των 
ασκουμένων νηπιαγωγών θα γίνονται σε 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς 
σταθμούς, στην πρώτη τάξη του δημοτικού 
και φυσικά σε νηπιαγωγεία.  

 
Η πρακτική άσκηση στα Παιδαγωγικά 
τμήματα του πανεπιστημίου του Αιγαίου 
οργανωνόταν ως εξής:   
Υποχρεωτική από το 5ο εξάμηνο για 28 δ.μ. 
και διεξάγεται σε τρεις φάσεις. 
Α΄: «Ανίχνευση- εξοικείωση και 
προσανατολισμός» (6 δ.μ. Α κύκλου).  
Αντιστοιχεί με 1 τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα 
στο 5ο εξάμηνο.  Το ένα τρίτο των 
μαθημάτων αφιερώνεται σε παρακολουθήσεις 
σε σχολεία.  
Β΄ : «Εκμάθηση και συμμετοχή με την 
καθοδήγηση ενός διδάσκοντα» (12 δ.μ.). 
Προοδευτική ανάληψη της διδασκαλίας 2 
γνωστικά αντικείμενα από τους ακόλουθους 
κύκλους: μαθηματικά, γλώσσα, φυσικό 
περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον (εδώ 
περιλαμβάνεται η αισθητική αγωγή).  
Γ΄: Παρακολούθηση και ανάληψη 
αυτοδύναμης διδασκαλίας για 20 εργάσιμες 
μέρες.  
 

 μαθημάτων.  
ΠΕ4 Εισαγωγή νέων διδακτικών μεθόδων και 
τεχνολογιών στο διδακτικό έργο. 
ΠΕ5 Ανάπτυξη ΠΠΣ σε ηλεκτρονική μορφή. 
Σχεδιασμός Ιστοσελίδας 
ΠΕ6 Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση 
εργαστηρίων για ενίσχυση διδακτικού και 
ερευνητικού έργου. Προμήθεια λογισμικού, 
εποπτικού υλικού και ηλεκτρονικού υλικού για 
την ενίσχυση του εργαστηριακού χαρακτήρα των 
σπουδών. 
ΠΕ7 Δράσεις δημοσιότητας. Νέος Οδηγός 
Σπουδών.  
ΠΕ8 Αξιολόγηση/ παρακολούθηση  
Επέκταση φυσικού αντικειμένου  
ΠΕ9 Διοργάνωση σεμιναριακών κύκλων ανά 
τομέα για τη στήριξη και προβολή της 
επιστημονικής ταυτότητας και του περιεχομένου 
έρευνας και διδασκαλίας των τομέων. 
Προβλέπεται  μιας ημερίδας ανά τομέα με σκοπό 
την παρουσίαση και καταγραφή των 
επιστημονικών θεματικών που αναπτύσσονται και 
της οργάνωσης και δομής των μαθημάτων 
(υποχρεωτικών και προαιρετικών). Στους 
σεμιναριακούς κύκλους  υπήρχε η πρόβλεψη 
πρόσκλησης ειδικών επιστημόνων από σχετικά 
επιστημονικά πεδία.  
ΠΕ10 Δημιουργία βάσεων δεδομένων. 
Αφορούσαν: α) Πιλοτικό σύστημα αξιολόγησης 
των μαθημάτων που προσφέρονται από τους 
πέντε τομείς του τμήματος με σκοπό τη 
βελτιστοποίηση του ΠΠΣ, β) Ηλεκτρονική βάση 
δεδομένων μαθημάτων για τις ανάγκες των 
μαθημάτων και για την εκπόνηση διπλωματικών 
εργασιών (πιλοτική εφαρμογή) γ) βάση των 
πτυχιακών εργασιών του Ακ. έτους 2007-2008.   
 
 
 
 

Παιδαγωγικ
ές 

Μέθοδοι 

 Παραδόσεις Δεν αναφέρονται λεπτομερώς οι 
παιδαγωγικές. Από τις επιμέρους αναφορές 
φαίνεται ότι προβλέπονταν παραδόσεις, 
πρακτικές και έρευνες.  

Σεμινάρια 
Εργαστηριακές ή φροντιστηριακές  ασκήσεις 
Πρακτικές ασκήσεις 
Μικρές έρευνες, εργασίες 

Πτυχίο  162 δ.μ. 150 δ.μ.  

Τύ
πο

ς 
 Τ+Π+/ΕΣΠ 11 5 

Τ+Π+/ΕΞΠ 30 10 
Τ-Π+/ΕΣΠ 59 14 
Τ-Π+/ΕΞΠ 57 12 

 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο, όπως και το αντίστοιχο του τμήματος της δημοτικής 

εκπαίδευσης, στο διάστημα που μελετάται εμφανίζει σημαντικές αλλαγές τόσο στην οργανωτική δομή, 

όσο και γενικότερα στις αρχές επιλογής και μετάδοσης της γνώσης. Το πρόγραμμα σήμερα οργανώνεται 

σε πέντε τομείς, ως αντικατάσταση των κύκλων μαθημάτων των επιστημών της εκπαίδευσης και των 

ειδικών δραστηριοτήτων. Τα μαθήματα κατανέμονται στους τομείς και διακρίνονται σε υποχρεωτικά, και 

υποχρεωτικά επιλογής. Η παρουσίαση των μαθημάτων με αναφορά στους τομείς έχει αντικαταστήσει την 

κατάταξη των μαθημάτων στα γνωστικά αντικείμενα των δυο κύκλων σπουδών του παλαιότερου 

προγράμματος, όπως η Ανάπτυξη του παιδιού, οι Ιστορικές και θεσμικές διαστάσεις της εκπαίδευσης, η 

μουσική αγωγή, κτλ, οι οποίες έχουν καταργηθεί. Όλες οι παραπάνω αλλαγές στις οργανωτικές ρυθμίσεις 

του προγράμματος καθιερώνουν αυστηρότερες και πιο ορατές ταξινομητικές σχέσεις συγκριτικά με το 

παρελθόν. Όσον αφορά τη διαδοχή, τα υποχρεωτικά μαθήματα είναι κατανεμημένα σε εξάμηνα σπουδών 
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και συστήνεται να προηγούνται των υποχρεωτικών μαθήματα επιλογής για τα οποία δεν υπάρχει κάποιος 

περιορισμός. Οι κανόνες διαδοχής είναι ισχυροί στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς τόσο στην πτυχιακή, 

όσο και στην πρακτική άσκηση προσδιορίζονται συστηματικά συγκριμένα προαπαιτούμενα μαθήματα.   

Η αναδιάταξη των μαθημάτων σε τομείς φαίνεται να επηρεάζει σημαντικότερα, και μέσα από μια 

σειρά άλλων ρυθμίσεων, τη θέση των μαθημάτων της τέχνης στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα τα γνωστικά 

αντικείμενα της φυσικής και ρυθμικής αγωγής, της αισθητικής αγωγής και της μουσικής αγωγής, από τα 

οποία οι φοιτητές υποχρεωτικά επέλεγαν 6 μαθήματα, έχουν αντικατασταθεί από 3 ειδικά, όπως 

χαρακτηρίζονται, μαθήματα εικαστικής δημιουργίας, δημιουργικής κίνησης και μουσικής αγωγής. 

Πρόκειται για υποχρεωτικά μαθήματα με έκταση 2 τουλάχιστον εξαμήνων, τα οποία πραγματοποιούνται 

σε ολιγομελή τμήματα και τα οποία πιστώνονται με 2 δ.μ. έκαστο. Τα μαθήματα αυτά αποτελούν 

προαπαιτούμενα των αντίστοιχων 3 εφαρμοσμένων μαθημάτων της 2ης φάσης της πρακτικής άσκησης, τα 

οποία πιστώνονται με επιπλέον 6 δ.μ. Το ειδικό καθεστώς ρύθμισης των μαθημάτων τέχνης με 

εφαρμοσμένο χαρακτήρα στο πρόγραμμα - υποχρεωτικά με ειδικό βάρος στην πρακτική άσκηση-, καθώς 

και το γεγονός ότι έχει επιλεχθεί να μην εντάσσονται σε κάποιο τομέα, όπως ο τομέας της λογοτεχνίας 

και της γλώσσας, όπου υπάρχουν κάποια θεωρητικά αντικείμενα της τέχνης ή σε ειδικό τομέα τεχνών, 

αποτελούν ενδείξεις ιεράρχησής τους σε σχέση με τα υπόλοιπα μαθήματα του σύγχρονου προγράμματος, 

σε αναγκαία μεν, αλλά με σαφώς εφαρμοσμένο/πρακτικό χαρακτήρα  πεδία γνώσης.   

Η ανάλυση δείχνει επίσης ότι πρόκειται για ένα από τα προγράμματα με τη μεγαλύτερη αύξηση 

στον αριθμό των προσφερόμενων μαθημάτων, τα οποία έχουν υπερδιπλασιαστεί. Η αύξηση αυτή ωστόσο 

δεν επηρεάζει με τον ίδιο τρόπο όλα τα μαθήματα του προγράμματος. Ενώ τα υποχρεωτικά μαθήματα 

διατηρούνται σταθερά τόσο αναφορικά με τον αριθμό όσο και με τις διδακτικές μονάδες που αποδίδουν, 

τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής εμφανίζονται ενισχυμένα, καταλαμβάνοντας πολύ μεγάλο μέρος 

του σύγχρονου προγράμματος. Έτσι, παρόλο που εξακολουθεί να προσδιορίζεται ο αριθμός των 

μαθημάτων (2 μαθήματα) που οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέγουν από κάθε τομέα (στο παλιό πρόγραμμα 

αναφέρονταν, αντίστοιχα, οι αναγκαίες διδακτικές μονάδες από κάθε κύκλο), το πλήθος των μαθημάτων 

που προσφέρονται σε κάθε τομέα σήμερα διευρύνει σημαντικά τις επιλογές των φοιτητών ώστε να 

ανταποκρίνονται στις ατομικές κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους και να συγκροτούν ένα «προσωπικό 

πρόγραμμα» (Ο.Σ. 2008-2009: 49, 57).      

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα διαχρονικά αναγνωρίζεται ως παιδαγωγικά σημαντικό οι φοιτητές 

να καταρτίζουν το ατομικό τους πρόγραμμα μέσα βεβαίως από τις δυνατότητες που τους δίνει το 

προκαθορισμένο πλαίσιο οργάνωσης των ποικίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Εκτός από τα 

μαθήματα επιλογής, γι’ αυτό ενδείκνυνται οι δραστηριότητες έρευνας του προγράμματος. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι «το τμήμα είναι υποχρεωμένο να φροντίζει ώστε να παρέχεται 

ουσιαστικά η δυνατότητα διαμόρφωσης ατομικού προγράμματος σπουδών και μάθησης μέσα από την 
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έρευνα» (Ο.Σ. 2008-2009: 49). Τα μαθήματα έρευνας του προγράμματος, τα οποία υποχρεωτικά οι 

φοιτητές πρέπει να επιλέξουν, δημιουργούν τις συνθήκες ώστε μέρος των σπουδών να γίνεται μέσα από 

ειδικά σχεδιασμένα και χρονικά περιορισμένα ερευνητικά προγράμματα. Οι φοιτητές μέσω των 

προσωπικών τους επιλογών αναφορικά με τα πεδία μελέτης και την ενεργή εμπλοκή στην αναζήτηση της 

γνώσης μαθαίνουν. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο χρειάζεται να αναφερθεί ότι φαίνεται να μην υπηρετείται 

η σημασία που αποδίδεται στην έρευνα, από το γεγονός ότι η πτυχιακή εργασία, ως η κατεξοχήν 

ερευνητική δραστηριότητα σε προπτυχιακό επίπεδο σπουδών, ήταν και παραμένει προαιρετική. 

Παρομοίως, ο θεσμός του συμβούλου σπουδών που ίσχυε στην παλαιότερη εκδοχή του προγράμματος 

φαίνεται να έχει καταργηθεί σε μια εποχή που φαίνεται περισσότερο επίκαιρος-αναγκαίος παρά ποτέ 

ώστε να στηρίξει την ενεργή εμπλοκή των φοιτητών στη διαμόρφωση του ατομικού προγράμματός τους.  

Η παιδαγωγική μεθοδολογία φαίνεται να εμπλουτίζεται στη σύγχρονη εκδοχή του συγκεκριμένου 

προγράμματος σε δυο βασικά επίπεδα, κυρίως από δράσεις που προωθήθηκαν στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ 

ΙΙ. Μέσα από το πρόγραμμα της αναμόρφωσης προωθήθηκε ο σταδιακός ανασχεδιασμός της διδακτικής 

μεθοδολογίας και του τρόπου αξιολόγησης των μαθημάτων του προγράμματος με σκοπό την κατάργηση 

της μετωπικής διδασκαλίας και την ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών διαδικασιών και εργαστηριακών, 

ερευνητικών και πρακτικών εφαρμογών για την σύνδεση θεωρίας και πράξης. Επιπλέον, οι αλλαγές 

αυτές στη διδακτική μεθοδολογία υποστηρίχθηκαν από την αναδιοργάνωση και αναβάθμιση των 

εργαστηρίων για ενίσχυση του διδακτικού και ερευνητικού έργου, την προμήθεια λογισμικού και 

εποπτικού/ηλεκτρονικού υλικού για την ενίσχυση του εργαστηριακού χαρακτήρα των σπουδών. Τελικά, 

όπως καταγράφεται στον οδηγό σπουδών (2008-2009: 50), τα μαθήματα επιλογής του προγράμματος 

έχουν κυρίως σεμιναριακή ή εργαστηριακή μορφή, επειδή στοχεύουν «στην εμβάθυνση σε επιμέρους 

θέματα και προβλήματα της σχετικής επιστήμης και παράλληλα στη μύηση και εξοικείωση των φοιτητών 

με την ερευνητική διαδικασία». «Οι φοιτητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση γραπτών εργασιών και 

εισηγήσεων ή μικρές επιμέρους έρευνες ατομικές ή συλλογικές, στα πλαίσια των ερευνητικών 

ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων των διδασκόντων». Σημειώνουμε ότι η αύξηση των προσφερόμενων 

μαθημάτων επιλογής φαίνεται να «εξυπηρετεί» την ανάγκη για μικρότερα ακροατήρια.  

Ως στοιχείο της παιδαγωγικής σημαντική φαίνεται να είναι διαχρονικά και η αξιολόγηση, τα 

κριτήρια της οποίας διατηρούνται ρητά και φαίνεται να υποστηρίζουν την ιδέα της ενεργούς συμμετοχής 

των φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συγκεκριμένα, στους οδηγούς σπουδών και των δυο 

περιόδων υπάρχει μια ενότητα με τίτλο ‘Εξεταστικό σύστημα’, στην οποία περιγράφεται συνολικά και 

λεπτομερώς το σύστημα της αξιολόγησης των φοιτητών. Μια ιδιαιτερότητα του εν λόγω προγράμματος, 

αν και ως πρακτική συναντάται και σε άλλα προγράμματα, είναι το γεγονός ότι εισάγεται και 

περιγράφεται σε κεντρικό επίπεδο ο όρος σύνθετη αξιολόγηση με τρόπο που να αναγνωρίζεται ως είδος 

αξιολόγησης, δραστηριότητα την οποία επιλέγουν οι φοιτητές στην αρχή του έτους μαζί με τη δήλωση 
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των μαθημάτων, ανάλογα βέβαια και με τις δυνατότητες που δίνει ο κάθε διδάσκων. Οι παράμετροι της 

συνθετικής αξιολόγησης, οι οποίες ορίζονται από τους διδάσκοντες για κάθε μάθημα, αφορούν στις 

μορφές συμμετοχής των φοιτητών στο μάθημα, π.χ. συγγραφή σπουδαστικής εργασίας ή πρωτοκόλλου, 

ενδιάμεσα διαγωνίσματα, παρουσίαση θέματος, τελική προφορική ή γραπτή εξέταση, κτλ, καθώς και το 

ποσοστό που λαμβάνει καθεμία από αυτές στον τελικό βαθμό. Μάλιστα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση 

αποτυχίας και στη συμπληρωματική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές μπορούν να επαναλάβουν 

το μάθημα σε επόμενο εξάμηνο διατηρώντας τη δυνατότητα να συμψηφίσουν στοιχεία της βαθμολογίας 

που έχουν προκύψει από τη σύνθετη αξιολόγηση της συμμετοχής στο μάθημα, απαλλαγμένοι από τις 

αντίστοιχες υποχρεώσεις (Ο.Σ. 2008-2009: 55-56).       

Το δεύτερο επίπεδο στο οποίο φαίνεται ότι το ζητήματα της παιδαγωγικής έχει απασχολήσει 

σημαντικά το συγκεκριμένο τμήμα εντοπίζεται επίσης στις δράσεις αναμόρφωσης και ειδικότερα στο 

γεγονός ότι προβλέπεται η υποστήριξη των μελών ΔΕΠ στο διδακτικό τους έργο μέσω ταχύρυθμων και 

ολιγομελών σεμιναρίων. Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόταση προς τη διαχειριστική αρχή, τα μέλη 

ΔΕΠ υποστηρίζονται για την ανάπτυξη δεξιοτήτων (ευαισθητοποίηση και διδακτική μεθοδολογία) που 

θα τους επιτρέπουν να εντάσσουν τις νέες τεχνολογίες και θέματα για το φύλο και το περιβάλλον στα επί 

μέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος. Επίσης, το περιεχόμενο των υποχρεωτικών και 

προαιρετικών μαθημάτων του προγράμματος ενισχύεται μέσα από τη δράση διοργάνωσης σεμιναριακών 

κύκλων ανά τομέα για τη στήριξη και προβολή της επιστημονικής ταυτότητας και του περιεχομένου-

θεματικών της έρευνας και της διδασκαλίας των προσφερόμενων μαθημάτων. Τα δεδομένα της 

ανάλυσής τους στον πρόσφατο οδηγό σπουδών δείχνουν οι παραπάνω παρεμβάσεις να έχουν 

ενσωματωθεί στο πρόγραμμα. Η προώθηση της χαλάρωσης των συνόρων ανάμεσα στα γνωστικά πεδία 

του προγράμματος με την ενσωμάτωση θεματικών, όπως για το φύλο, ενισχύει σημαντικά την ύπαρξη 

γνωστικών περιοχών με αποτέλεσμα το πρόγραμμα σήμερα να περιέχει 116 μαθήματα διεπιστημονικού 

και διαθεματικού τύπου.  

Η στήριξη των μελών ΔΕΠ στο εκπαιδευτικό τους έργο, μέσα από συγκεκριμένες παρεμβάσεις 

του προγράμματος αναμόρφωσης, συναντάται μόνο στα τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

εισάγοντας τη διάσταση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία στην 

ελληνική ακαδημαϊκή πραγματικότητα δεν φαίνεται, ακόμα τουλάχιστον, να συγκροτεί έναν ισχυρό 

λόγο.  

Ολοκληρώνοντας, ένα στοιχείο που διαχρονικά χαρακτηρίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, και το 

οποίο φαίνεται να ενισχύεται σημαντικά στη σύγχρονη εκδοχή του είναι ο προσανατολισμός των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων προς το επαγγελματικό πεδίο του σχολείου, αλλά και στις ανάγκες της 

ευρύτερης αγοράς εργασίας του τομέα της εκπαίδευσης. Η ιδέα που διατρέχει διαχρονικά το πρόγραμμα 

και η οποία διατυπώνεται απαράλλαχτα στις εκδοχές που μελετώνται είναι η εφαρμογή των θεωριών στα 
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πλαίσια της εργασίας και η ανάγκη της άμεσης σύνδεσης της θεωρίας με την πραγματική ζωή, ως 

αποτέλεσμα της αντίληψης ότι «ο πραγματικός κόσμος δεν είναι οργανωμένος σύμφωνα με τους κλάδους 

του παραδοσιακού πανεπιστημίου. Γι’ αυτό και οι γνώσεις που παρέχονται στο παραδοσιακό 

πανεπιστήμιο μόνο κατά ένα μέρος ανταποκρίνονται στις ανάγκες της μελλοντικής επιστημονικής 

δραστηριότητας και εφαρμογής τους στην πράξη […]». Η περιγραφή των σκοπών του προγράμματος 

συνεχίζεται με το εξής χαρακτηριστικό απόσπασμα «[η] ιδιαιτερότητα του παρόντος προγράμματος 

σπουδών βρίσκεται στο γεγονός ότι γνωστικά αντικείμενα και μαθήματα είναι ταυτόσημα με τα 

φαινόμενα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην εκπαιδευτική πράξη, κι όχι με παραδοσιακούς 

επιστημονικούς κλάδους […] Ταυτόχρονα, το τμήμα οργανώνεται με τη συνεχή παρακολούθηση και τη 

συμμετοχή στη διαμόρφωση των πραγματικών προβλημάτων, αποφεύγοντας έτσι τον κίνδυνο να μείνει 

πίσω στις εξελίξεις. Το πρόγραμμα σπουδών διευρύνεται στο βαθμό που στην πράξη ανακύπτει ένα νέο 

πρόβλημα, και το τμήμα έχει την ευθύνη να βρει ή να δημιουργήσει κατάλληλους/ες επιστήμονες για την 

προσέγγιση και διερεύνηση του συγκεκριμένου προβλήματος» (Ο.Σ. 1992-1993: 19-20 και Ο.Σ. 2008-

2009: 48).   

Σε επίπεδο παιδαγωγικής πρακτικής, η ανάλυση δείχνει αλλαγές που ενισχύουν τον εξωστρεφή 

προσανατολισμό στις ταυτότητες των αποφοίτων του εν λόγω προγράμματος σε δυο βασικά σημεία Το 

πρώτο αφορά τη σημαντική αύξηση των μαθημάτων επαγγελματικού τύπου (87 μαθήματα), και κυρίως 

του διαθεματικού (57 μαθήματα) (Παραρτήματα Ε.1.8.2 και Ε.2). Ενώ το δεύτερο εντοπίζεται στην 

πρακτική άσκηση, η οποία διευρύνεται κατά ένα εξάμηνο και πλέον περιγράφεται λεπτομερώς σε όλες 

τις φάσεις της ως άσκηση του τμήματος προσχολικής εκπαίδευσης και όχι σε σχέση με την πρακτική του 

τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης, όπως συνέβαινε στο παλαιότερο πρόγραμμα. Επίσης, διευρύνονται οι 

φορείς στους οποίους εναλλακτικά μπορεί να λάβει χώρα. Στα νηπιαγωγεία, τους βρεφονηπιακούς 

σταθμούς, τους παιδικούς σταθμούς και την πρώτη τάξη δημοτικών σχολείων, όπως ίσχυε, προστίθενται 

οι  οργανισμοί και οι επιχειρήσεις που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή παράγουν εκπαιδευτικά 

προϊόντα (ΟΤΑ, επιμορφωτικά κέντρα, εκδοτικοί οίκοι, παραγωγοί εκπαιδευτικών παιχνιδιών). Επίσης, 

το ‘άνοιγμα’ του τμήματος προς το πεδίο της εργασίας σε τομείς του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, όπου 

και σύμφωνα με τον τίτλο του εξειδικεύεται,  ενισχύεται από τη συμμετοχή του στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την 

υλοποίηση πειραματικού προγράμματος πρακτικής άσκησης φοιτητών/τριών για τη χρονική περίοδο 

2005-2008. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι η κατάρτιση των φοιτητών στο σχεδιασμό υπηρεσιών 

εκπαίδευσης και εξωσχολικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με δήμους, οργανισμούς 

και επιχειρήσεις. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιτυχής παρακολούθηση του μαθήματος ‘Ανάπτυξη 

εκπαιδευτικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων και πρακτική άσκηση’.    
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11.1.9. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  
 

Ακολουθεί η ανάλυση των προγραμμάτων των τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και  

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Τα τμήματα αυτά μέχρι και το 2003-2004, που 

δημιουργήθηκε το νεοπαγές Πανεπιστήμιο της Δ. Μακεδονίας, αποτελούσαν Παραρτήματα του ΑΠΘ. 

Το στοιχείο αυτό αποτέλεσε κριτήριο για την επιλογή των Οδηγών Σπουδών του έτους αυτού για τη 

συγκριτική ανάλυση των συγκεκριμένων προγραμμάτων.    

 
Πίνακας 11.1.9.1.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΔΕ Φλώρινας 
 
 
ΠΤΔΕ 
Φλώρινας 

Πρόγραμμα 2008-2009 Πρόγραμμα 2003-2004
192

   
 
 
Δεν είναι 
ενταγμένο 
στο 
πρόγραμμα 
αναμόρφωσ
ης  του 
ΕΠΕΑΕΚ  
ΙΙ 

Τομείς - - 

Κύκλοι 
Μαθημάτων 

Επιστήμες της Αγωγής  Μαθήματα επιστημών της αγωγής (38 δ.μ. Υποχρεωτικά ) 
Ανθρωπιστικές επιστήμες και η διδακτικής τους Μαθήματα ειδικών επιστημών (50 δ.μ.Υποχρεωτικά) 

 Θετικές επιστήμες και η διδακτική τους  
Θεωρητική και πρακτική διδακτική  κατάρτιση 
(ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ) 

Μαθ. Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής Άσκησης 

Είδος 
μαθημάτων
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Υποχρεωτικά  (36/108δ.μ.) & 4 της 
Π.Α. (12 δ.μ.) 

Αριθ. 
Μαθ.  108 

Υποχρεωτικά (44/88 δ.μ. ) & 9 της 
Π.Α. (27 δ.μ.) 

Αριθμός 
Μαθημ.  129 Κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά (6/18 

δ.μ.) & 2 της Π.Α. (6 δ.μ.) 
Κατ’ επιλογήν υποχρ/κά (τουλάχιστον 
17/34 δ.μ.) 

Ελεύθερης Επιλογής (6/18 δ.μ.) Ελεύθερης Επιλογής (4/8 δ.μ) 

Ξένες Γλ. 

Υποχρέωση παρακολούθησης των δυο επιπέδων μια από 
τις τρεις προσφερόμενες ξένες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά 
και γερμανικά). Απαιτείται η επιτυχής εξέταση ωστόσο η 
βαθμολογία δεν προσμετράτε στον υπολογισμό του 
βαθμού πτυχίου.  

Υποχρεωτικά 2 μαθήματα αγγλικών ή γαλλικών (4 δ.μ.). Τα προχωρημένα 
επίπεδα ξένων γλωσσών, μάλιστα συναντώνται τα μάθημα: ‘Αγγλική 
γλώσσα: Η διδασκαλία της στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση’ και ‘Εμβάθυνση 
και ανάλυση αγγλικών ειδικών κειμένων των επιστημών της αγωγής’, 
προσφέρονταν ως κανονικά μαθήματα επιλογής.  

Πτυχιακή 
εργασία 

Προαιρετική  Αναλαμβάνεται κατά το 6ο ή στις αρχές του 
7ου  εξαμήνου (9 δ.μ. ή 12 ECTS). Συνυπολογίζεται στα 
μαθήματα της ελεύθερης επιλογής.  

Προαιρετική Αναλαμβάνεται στο 6ο ή στο 7ο  εξάμηνο για 8  
δ.μ. που συνυπολογίζονται στα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
μαθήματα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
192 Κοινός Οδηγός Σπουδών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Δ. Μακεδονίας για το 2003-2004.  
193 Τα μαθήματα των προγραμμάτων των δυο Παιδαγωγικών Τμημάτων του Παν/μίου Δ. Μακεδονίας με κριτήριο το στόχο 
διδασκαλίας διακρίνονται επίσης σε εισαγωγικά, βασικής κατάρτισης και εμβάθυνσης. Πρόκειται για μια διάκριση με 
περιγραφικό περισσότερο χαρακτήρα, η οποία δεν φαίνεται να έχει οργανωτικό ρόλο σε κάποιο επίπεδο ανάπτυξης του 
προγράμματος.  
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Πρακτική 
Άσκηση 

Το πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής 
Άσκησης (ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ) είναι υποχρεωτικό, ξεκινά από το 2ο 

εξάμηνο και αποτελείται από τρεις ξεχωριστές φάσεις με 
συναφείς σκοπούς, περιεχόμενα και τρόπο οργάνωσης (27 
δ.μ/41 ECTS).  
Α΄Φάση: Θεωρητικά μαθήματα στη σχολή και συστηματική 
παρατήρηση στο σχολεία (οι 3 δ.μ. από τις 27). 
Β΄ Φάση: Αναπτύσσεται από το 4ο έως το 7ο εξάμηνο και 
αφορά  τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του φοιτητή 
στη διδακτική των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου.  Τα 
μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας που αφορούν την 
γλώσσα, τα μαθηματικά, τη φυσική και την Ιστορία 
συμπεριλαμβάνονται στα υποχρεωτικά μαθήματα του 
προγράμματος (οι 12 δ.μ. από τις 27 δ.μ. της άσκησης). Ενώ 
από τις διδακτικές που αφορούν τη μελέτη περιβάλλοντος, 
των θρησκευτικών, των εικαστικών, της μουσικής και της 
φυσικής αγωγής οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέγουν 
υποχρεωτικά τα 2 (οι 6 δ.μ. από τις 27). Τα υπόλοιπα 3 είναι 
δυνατό να επιλεγούν ως μαθήματα επιλογής. Η κατανομή των 
φοιτητών στα 2 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα γίνεται 
με κλήρωση ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού 
μητρώου τους.  
Γ΄ Φάση: Εισαγωγή του φοιτητή στον κανονικό, καθημερινό 
ρυθμό εργασίας και ζωής στο σχολείο. Οι φοιτητές 
αναλαμβάνουν την ευθύνη του παιδαγωγικού και διδακτικού 
έργου για δυο εβδομάδες, μια σε πολυθέσιο και μια σε 
ολιγοθέσιο σχολείο της περιοχής. Όλες οι φάσεις της 
πρακτικής επέχουν θέση εργαστηρίου.  

Το πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και Πρακτικής 
Άσκησης (ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ) ήταν υποχρεωτικό, ξεκινούσε από το 2ο 
εξάμηνο και με μια διακοπή στο 4ο εξάμηνο, ολοκληρωνόταν 
στο 8ο εξάμηνο.  Αποτελείτο από τρεις ξεχωριστές φάσεις με 
συναφείς σκοπούς, περιεχόμενα και τρόπο οργάνωσης (36 
δ.μ.). 
Α΄ Φάση: Θεωρητικά μαθήματα στη σχολή και συστηματική 
παρατήρηση στο σχολεία (οι 4 δ.μ. από τις 36) 
Β΄ Φάση: Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του φοιτητή 
στη διδακτική των μαθημάτων του δημοτικού σχολείου.  Τα 
μαθήματα της διδακτικής συμπεριλαμβάνονταν στα 
υποχρεωτικά και διακρίνονται σε 3 κύκλους-της γλώσσας, 
των μαθηματικών και των εικαστικών. Οι φοιτητές 
υποχρεούνταν να επιλέξουν ένα κύκλο και να 
παρακολουθήσουν τα τρία επίπεδα καθενός από τα τρία 
μαθήματα που περιέχει στο 5ο , 6ο και 7ο εξάμηνο αντίστοιχα 
(οι 27 δ.μ. από τις 36 δ.μ. της άσκησης).  
Γ΄ Φάση: Εισαγωγή του φοιτητή στον κανονικό, καθημερινό 
ρυθμό εργασίας και ζωής στο σχολείο. Οι φοιτητές 
αναλαμβάνουν την ευθύνη του παιδαγωγικού και διδακτικού 
έργου για δυο εβδομάδες, μια σε πολυθέσιο και μια σε 
ολιγοθέσιο σχολείο της περιοχής. Όλες οι φάσεις της 
πρακτικής επέχουν θέση εργαστηρίου (οι 5 δ.μ. από τις 36). 

Παιδαγωγικέ
ς 

Μέθοδοι 

Διαλέξεις Διαλέξεις 
Εργαστηριακές ασκήσεις Εργαστηριακές ασκήσεις 
Φροντιστηριακές ασκήσεις  Φροντιστηριακές ασκήσεις 
Πρακτικές ασκήσεις  Πρακτικές ασκήσεις 

Πτυχίο 171 δ.μ./ 240 ECTS    170 δ.μ.  

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/ΕΣΠ 15 16 

Τ+Π+/ΕΞΠ 27 18 
Τ-Π+/ΕΣΠ 19 30 
Τ-Π+/ΕΞΠ 43 36 

 

Η μελέτη του προγράμματος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης δείχνει ότι το 

σχήμα που διαχρονικά επιλέγεται για την οργάνωση και την παρουσίαση του περιεχομένου είναι οι 

ευρείες κατηγορίες μαθημάτων που παραπέμπουν: α) Στις Επιστήμες της Αγωγής, β) τις Ανθρωπιστικές 

επιστήμες και τη διδακτική τους, γ) τις Θετικές επιστήμες και τη διδακτική τους, και τέλος δ) στα 

μαθήματα και τις λοιπές δραστηριότητες της Πρακτικής Άσκησης. Τα βασικότερα στοιχεία της αλλαγής 

που εντοπίζονται στην οργανωτική δομή του συγκεκριμένου προγράμματος σε σχέση με την παλαιότερη 

εκδοχή του, είναι: α) Η μείωση κατά 21 των προσφερόμενων μαθημάτων, δεδομένο που δεν έχει 

καταγραφεί σε πολλά ακόμα από τα υπό μελέτη προγράμματα, και β) η ενίσχυση των ταξινομητικών 

σχέσεων ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα των ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών, στη θέση της 

γενικής κατηγορίας μαθημάτων των ‘Ειδικών επιστημών’. Η στροφή του προγράμματος προς 

ισχυρότερες ταξινομήσεις ενισχύεται από την επιλογή τα υποχρεωτικά και τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

μαθήματα του προγράμματος σήμερα να κατατάσσονται και να παρουσιάζονται συστηματικά με 

αναφορά στις παραπάνω τέσσερις κατευθύνσεις, αντικαθιστώντας τις αδιαφοροποίητες λίστες 

μαθημάτων του παλαιότερου προγράμματος. 

 Σε δεύτερο επίπεδο, τα δεδομένα δείχνουν ότι οι παραπάνω αλλαγές στην οργανωτική δομή 

εισάγουν και υποστηρίζουν ευρύτερες αλλαγές στις συνθήκες ρύθμισης της υποχρεωτικότητας των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος προς πιο ευέλικτα σχήματα, τα οποία αφενός 
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μειώνουν το φόρτο εργασίας των φοιτητών και αφετέρου προσανατολίζουν τις ταυτότητές τους προς 

συγκεκριμένες εξειδικεύσεις της γνώσης. Ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος 

έχει μειωθεί σημαντικά, ωστόσο η βαρύτητά τους διατηρείται υψηλή καθώς οι διδακτικές μονάδες με τις 

οποίες πιστώνεται καθένα από αυτά αυξάνονται194. Επίσης, διαφορετική παρουσιάζεται και η σύνθεση 

των υποχρεωτικών μαθημάτων ως προς τα πεδία από όπου αντλούν πόρους γνώσης. Η μεγαλύτερη 

μείωση καταγράφεται στα μαθήματα που θα αντιστοιχούσαν στην παλιά κατεύθυνση των ‘Ειδικών 

επιστημών’, ωστόσο με δεδομένη τη διαίρεση της κατεύθυνσης αυτής στις κατηγορίες των θετικών και 

των ανθρωπιστικών επιστημών, η σύνθεση των μαθημάτων φαίνεται να αλλάζει, με αποτέλεσμα α) την 

ισόρροπη αντιπροσώπευση των δυο πεδίων και β) την επίτευξη μεγαλύτερης συνάφειας ανάμεσα στα 

αντικείμενα κάθε κατηγορίας.   

Ειδικότερα, στο νεότερο πρόγραμμα, η κατηγορία των ανθρωπιστικών επιστημών περιέχει το 

30% των υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος. Από τα 16 μαθήματα που περιέχονταν στην 

κατηγορία των ‘Ειδικών επιστημών’ σήμερα στην κατηγορία των Ανθρωπιστικών Επιστημών υπάρχουν 

10, και κυρίως αφορούν την γλώσσα, ως αντικείμενο διδακτικής, την ιστορία και τη λογοτεχνία. Τα 

υπόλοιπα, κάποια αμετάβλητα, όπως η Θρησκειολογία, και κάποια με προσαρμογές στο περιεχόμενο 

τους, για παράδειγμα από Μουσειακή Εκπαίδευση σε Μουσειακή Εκπαίδευση και Νέες Τεχνολογίες, 

μετατρέπονται σε κατ’ επιλογήν μαθήματα του προγράμματος (Ο.Σ. 2008-2009: 30).  

Αντίστοιχα, η κατηγορία μαθημάτων των θετικών επιστημών σήμερα περιέχει το 30% των 

υποχρεωτικών μαθημάτων του προγράμματος, διατηρώντας ωστόσο το ίδιο αριθμό μαθημάτων με 

παλιότερα (9 μαθήματα). Σε αυτή την περίπτωση πολλά από τα μαθήματα εμφανίζουν ρητό 

προσανατολισμό προς την διδακτική πράξη που καλούνται να υπηρετήσουν οι εκπαιδευτικοί. Για 

παράδειγμα, ένα από τα δυο επίπεδα ‘Μαθηματικών’ του παλαιότερου προγράμματος γίνεται ‘Στοιχεία 

αριθμητικής και θεωρίας αριθμών για τους εκπαιδευτικούς’ και ένα από τα επίπεδα της ‘Φυσικής’ γίνεται 

‘Οι έννοιες της φυσικής και οι αναπαραστάσεις της’. Παρεμφερής είναι η εικόνα που δίνουν οι σχετικές 

αλλαγές στην κατηγορία μαθημάτων της πρακτικής άσκησης. Διατηρούνται ως υποχρεωτικά τα 

μαθήματα των διδακτικών της γλώσσας, της ιστορίας, των μαθηματικών και της φυσικής, ενώ οι 

διδακτικές της μελέτης περιβάλλοντος, των θρησκευτικών, των εικαστικών και της μουσικής 

μετατρέπονται σε μαθήματα επιλογής. Σε αυτό το σημείο φαίνεται να υιοθετείται η παραδοσιακή 

ιεράρχηση της γνωστικών αντικειμένων του σχολείου σε πρωτεύοντα και δευτερεύοντα μαθήματα.       

                                                
194 Αποτελεί ιδιαιτερότητα του προγράμματος που ενισχύει την υποχρεωτικότητά του, το γεγονός ότι από το ακ. έτος 2007-
2008 όλοι οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι: α) Nα παρακολουθούν στο χειμερινό εξάμηνο του πρώτου έτους το μάθημα 
‘Επιστημονικής τεχνογραφίας’, το οποίο θα διδάσκεται εναλλάξ από όλα τα μέλη ΔΕΠ, και β) να συμμετέχουν στη διάρκεια 
των σπουδών τους σε μια δραστηριότητα πολιτισμικού ή αθλητικού χαρακτήρα του τμήματος. Οι δραστηριότητες αυτές δεν 
πιστώνονται με διδακτικές μονάδες, ωστόσο για τη λήψη του πτυχίου απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής βεβαίωσης.   
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 Τα μαθήματα υποχρεωτικής επιλογής φαίνεται να επαναπροσδιορίζονται απόλυτα στην περίοδο 

μελέτης του συγκεκριμένου προγράμματος. Το πρώτο στοιχείο αλλαγής τους είναι η μείωση του αριθμού 

που απαιτείται για την απονομή πτυχίου. Το δεύτερο στοιχείο αλλαγής είναι η πρόβλεψη για 

υποχρεωτική επιλογή 2 μαθημάτων από καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες του προγράμματος και όχι 

η επιλογή από τη ενιαία λίστα κατ’ επιλογήν μαθημάτων μέχρι της συμπλήρωσης του αναγκαίου αριθμού 

μονάδων. Συνακόλουθα και η προαιρετική πτυχιακή εργασία παύει να πιστώνεται μονάδες από τα κατ’ 

επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα, αλλά πιστώνεται από τα μάθημα ελεύθερης επιλογής. Το τρίτο 

στοιχείο είναι ότι, σύμφωνα με το νεότερο πρόγραμμα, τα μαθήματα αυτά εφόσον επιλεγούν θεωρούνται 

υποχρεωτικά, δηλαδή σε περίπτωση αποτυχίας δεν μπορούν να αντικατασταθούν, όπως συνέβαινε στο 

παλαιότερο πρόγραμμα, από άλλα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. Οι παραπάνω αλλαγές 

φαίνεται να οριοθετούν αυστηρότερα το πλαίσιο της επιλογής και άρα το θεμιτό περιεχόμενο της 

συγκεκριμένης ομάδας μαθημάτων, προσιδιάζοντάς τα με τα υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος.  

Από την άλλη πλευρά, τα σταθερά στοιχεία για τον προσδιορισμό των κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικών μαθημάτων του συγκεκριμένου προγράμματος είναι ο σκοπός και το πλαίσιο της 

διδασκαλίας τους. Πρόκειται για μαθήματα εμβάθυνσης σε επιμέρους θέματα και προβλήματα στις 

επιστήμες της αναφοράς τους καθώς και στη σχετική έρευνα γι’ αυτό και έχουν κυρίως σεμιναριακή και 

εργαστηριακή μορφή. Η δυνατότητα παρακολούθησής τους ξεκινά από το 4ο εξάμηνο και προαπαιτείται 

η επιτυχής εξέταση στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα. Το όριο των συμμετεχόντων, που ήταν μέχρι 

25 φοιτητές, σήμερα ορίζεται στο κατ’ ανώτατο όριο των 20, ωστόσο υπάρχει η πρόβλεψη διεύρυνσης 

του αριθμού αυτού στην περίπτωση που κάποιο από τα μαθήματα έχει επιλεγεί ως μάθημα ελεύθερης 

επιλογής από φοιτητές του τμήματος ή άλλων τμημάτων. Σημειώνεται ότι η μείωση του αναγκαίου 

αριθμού κατ’ επιλογήν μαθημάτων για την απονομή πτυχίου στο μισό (από 17 σε 8), φαίνεται να αφήνει 

μεγαλύτερο εύρος επιλογών στους φοιτητές σε σχέση με τα προσφερόμενα μαθήματα του προγράμματος, 

παρόλο που ο συνολικός αριθμός τους έχει μειωθεί κατά 10 μαθήματα (68 σήμερα, 78 το 2003-2004). 

Ωστόσο, η ρύθμιση για επιλογή του κάθε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικού μαθήματος χωρίς δυνατότητα 

αλλαγής, που έχει υιοθετηθεί στο σύγχρονο πρόγραμμα, ενώ διευκολύνει ώστε να μην ανατρέπεται 

σημαντικά ο αριθμός των συμμετεχόντων στα μαθήματα από τις συνεχείς αλλαγές επιλογών στις 

περιπτώσεις μη επιτυχούς εξέτασης, περιορίζει τις επιλογές των φοιτητών σε αυτό το επίπεδο.  

Την ίδια στιγμή, όμως, πρέπει να σημειωθεί ότι μέσα στο γενικότερο πλαίσιο των αλλαγών στο 

είδος των μαθημάτων του προγράμματος, καταγράφονται και κάποιες αλλαγές στα μαθήματα ελεύθερης 

επιλογής,195 οι οποίες τους δίνουν νόημα ως τέτοιου είδους. Στην παλαιότερη εκδοχή του προγράμματος 

                                                
195 Στο πρόγραμμα σήμερα στο πρώτο έτος σπουδών προσφέρεται ένα φροντιστηριακό-ενισχυτικό μάθημα πληροφορικής, με 
αντικείμενο την ενίσχυση της βασικής χρήσης γενικών εργαλείων πληροφορικής σε όλα τα μαθήματα του προγράμματος. 
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ουσιαστικά δεν υφίστατο η διάκριση μεταξύ μαθημάτων υποχρεωτικών επιλογής και ελεύθερης επιλογής 

καθώς τα 4 αυτά μαθήματα ουσιαστικά επιλέγονταν από τα εναπομείναντα στις λίστες των κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικών. Το μόνο στοιχείο που τα διαφοροποιούσε ήταν η ρητορική ότι «ο φοιτητής είχε τη 

δυνατότητα να παρακολουθήσει μαθήματα τα οποία εντάσσονται στα προσωπικά του ενδιαφέροντα 

[…]» καθώς και ότι μπορεί να τα επιλέξει από άλλα τμήματα του ΑΠΘ ή άλλων ΑΕΙ (Ο.Σ. 2003-2004: 

96). Σήμερα, τα μαθήματα ελεύθερης επιλογής έχουν αυξηθεί τόσο στον αριθμό όσο και στις διδακτικές 

μονάδες με τις οποίες πιστώνονται, ενώ λόγω του αυστηρότερου πλαισίου ρύθμισης των υποχρεωτικών 

μαθημάτων επιλογής, αυτά φαίνεται να αποκτούν ρόλο στο πρόγραμμα ως ελεύθερες επιλογές. Η 

κατηγορία των μαθημάτων ελεύθερης επιλογής παγιώνεται περαιτέρω, διότι εκτός από τα υποχρεωτικά 

επιλογής και τα μαθήματα άλλων τμημάτων από όπου μπορούν να επιλέγονται, εμφανίζεται και ως 

ξεχωριστή κατηγορία στα δυο εξάμηνα σπουδών. Η νέα αυτή κατηγορία περιέχει δυο μαθήματα που 

προσφέρονται από κοινού με το τμήμα δημοτικής εκπαίδευσης και τα οποία αφορούν α) τη συνεργασία 

νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου, και β) τη μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο.  

Όπως έχει διαφανεί από την μέχρι τώρα ανάλυση, οι ταυτότητες που διαχρονικά προωθούνται 

από το εν λόγω πρόγραμμα παραπέμπουν στον επαγγελματικό ρόλο των αποφοίτων ως μελλοντικών 

εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός από την προσθήκη των δυο μαθημάτων ελεύθερης 

επιλογής που ευθέως παραπέμπουν στο σχολικό πλαίσιο, ένα στοιχείο που καταδεικνύει την αλλαγή του 

προγράμματος προς περισσότερο επαγγελματικό περιεχόμενο είναι η μεγάλη αύξηση των μαθημάτων 

επαγγελματικού τύπου 1 και 2 από 46 το 2003-2004 σε 70 σήμερα, καθώς και η ταυτόχρονη μεγάλη 

μείωση των μαθημάτων των ακαδημαϊκών τύπων από 54 σε 34 (Παραρτήματα Ε.1.9.1 και Ε.2). Η 

μείωση αυτή εντοπίζεται κυρίως στα μαθήματα διεπιστημονικού τύπου, γεγονός που μετατοπίζει το 

ενδιαφέρον στις ταξινομητικές σχέσεις οργάνωσης της γνώσης στα μαθήματα του προγράμματος, οι 

οποίες φαίνεται να διαφοροποιούνται από την κυρίαρχη τάση χαλάρωσης των ταξινομήσεων που 

καταγράφεται στο σύνολο των υπό μελέτη προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, τα δεδομένα δείχνουν οριακή 

μείωση των  μαθημάτων με χαλαρές ταξινομήσεις από 66 σε 62, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται τα 

μαθήματα με μονοεπιστημονικά κριτήρια οργάνωσης της γνώσης από 34 σε 42. Κρίσιμο ωστόσο για την 

κατανόηση των κριτηρίων ανάπτυξης του προγράμματος σήμερα είναι το γεγονός ότι στο βαθμό που 

επιλέγεται η χαλάρωση των ταξινομητικών σχέσεων, αυτή στρέφεται κυρίως προς συγκεκριμένα πλαίσια 

εφαρμογής και ειδικότερα στο σχολείο.  

Συνοψίζοντας, τα μέχρι τώρα δεδομένα της ανάλυσης δείχνουν ένα πρόγραμμα το οποίο διατηρεί 

τον υψηλό βαθμό υποχρεωτικότητας και ταυτόχρονα εισάγει αυστηρότερες ρυθμίσεις των κριτήριων της 

επιλογής, του βηματισμού και της διαδοχής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Καταληκτικά, δύο 
                                                                                                                                                                     
Πρόκειται για μάθημα που η επιλογή και η παρακολούθησή του είναι προαιρετική, δεν αξιολογείται και δεν προσφέρει 
διδακτικές μονάδες.     
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επιπλέον στοιχεία τα οποία φαίνεται να συνάδουν και να υποστηρίζουν το αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο 

ανάπτυξης του προγράμματος είναι: α) Η καθιέρωση του ECTS για τον υπολογισμό του φόρτου εργασίας 

των φοιτητών196, και β) η χρησιμοποίηση φόρμας για την περιγραφή όλων των μαθημάτων του 

προγράμματος, στην οποία δίνονται στοιχεία για το φόρτο εργασίας των φοιτητών, και το περιεχόμενο, 

καθώς και μια ενδεικτική βιβλιογραφία.  

 

Πίνακας 11.1.9.2.: Αποτύπωση του Προγράμματος Σπουδών του ΠΤΝ Φλώρινας 
 
 

ΠΤΝ Φλώρινας Πρόγραμμα 2009-2010  Πρόγραμμα 2003-2004    
 
 
Δεν είναι 
ενταγμένο 
στο 
πρόγραμμα 
αναμόρφωση
ς  του 
ΕΠΕΑΕΚ  ΙΙ 

Τομείς - - 

Κύκλοι 
μαθημάτων 

Με κριτήριο το περιεχόμενο τα μαθήματα του 
προγράμματος ομαδοποιούνται σε 23 γνωστικά 
αντικείμενα, π.χ. Μεθοδολογία έρευνας, Ελληνική 
γλώσσα, Φυσικές επιστήμες κτλ. Τα αντικείμενα 
αυτά δεν περιέχουν ίδιο αριθμό μαθημάτων. Η 
‘Παιδαγωγική’ και η ‘Διδακτική μεθοδολογία και 
πρακτική άσκηση’ προσφέρουν τα περισσότερα  

Μαθήματα επιστημών της αγωγής  
Μαθήματα σχετικά με δραστηριότητες του 
νηπιαγωγείου 
Μαθήματα γενικής παιδείας 
Διδακτική μεθοδολογία και πρακτική άσκηση  
Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά διακρίνονται σε τρεις 
κατευθύνσεις, α) Εκπαιδευτικής πολιτικής, β) 
Προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης, γ) Γλώσσας, 
ιστορίας, πολιτισμού 

Είδος 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικά (36 / 108 δ.μ.) 

Αριθ. 
Μαθ.  107  

Υποχρεωτικά (33 /72 δ.μ.) 

Αριθμός 
Μαθημ.  117 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (15/ 
45 δ.μ.) 
*Από αυτά τα 2 μαθήματα 
μπορούν να επιλεγούν από 
άλλα τμήματα.  
 

Κατ’ επιλογή υποχρεωτικά (23/46 
δ.μ. ) 
Προαιρετικά (2/4 δ.μ.) 

Ξένες Γλ. 

Προβλέπεται γνωστικό αντικείμενο Ξένων Γλωσσών 
με τέσσερα μαθήματα ορολογίας των επιστημών της 
αγωγής, τα οποία είναι επιλογής και πιστώνονται με 3 
δ.μ. το καθένα.  
 *Τα μαθήματα αυτά δεν έχουν προσμετρηθεί στα 
107 που αναλύθηκαν.  

Υποχρεωτικά αγγλικά ή γαλλικά σε 2 επίπεδα στο Α 
και Β εξάμηνο (4 δ.μ.)  Αγγλικά και Γαλλικά ΙΙΙ, 
Ιταλικά Ι  ως μαθήματα επιλογής στον κύκλο Γλώσσας, 
ιστορίας, πολιτισμού. *Τα μαθήματα αυτά δεν έχουν 
προσμετρηθεί στα 117 που αναλύθηκαν. 

Πτυχιακή 
εργασία 

 
Προαιρετική. Αίτηση για την ανάληψη της εργασίας 
κατατίθεται στη γραμματεία ύστερα από συνεννόηση 
με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ στο τέλος του ΣΤ΄ ή στις 
αρχές του Ζ΄ εξαμήνου. Δεν μπορεί να μεσολαβεί 
διάστημα μικρότερο από ένα εξάμηνο από την 
κατάθεση της αίτησης μέχρι την κατάθεση της 
εργασίας. Ως χρονικό όριο κατάθεσης ορίζονται 
αυστηρά οι 15 μέρες πριν την έναρξη της εξεταστικής 
που οι φοιτητές προγραμματίζουν να πάρουν πτυχίο.   
Κάθε μέλος ΔΕΠ μπορεί να αναλάβει μέχρι 7 
πτυχιακές. Πιστώνεται με 9 δ.μ. και αντιστοιχεί με 3 
κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα.   

  
Προαιρετική. Το θέμα θα πρέπει να εμπίπτει στο 
θεματικό κύκλο των κατ’ επιλογής μαθημάτων που ο 
κάθε φοιτητής έχει επιλέξει ως πρωτεύοντα. Αίτηση για 
την ανάληψη της εργασίας κατατίθεται στη γραμματεία 
ύστερα από συνεννόηση με το επιβλέπον μέλος ΔΕΠ 
στο τέλος του ΣΤ΄. Ως χρονικό όριο κατάθεσης 
ορίζονται αυστηρά οι 15 μέρες πριν την έναρξη της 
εξεταστικής που οι φοιτητές προγραμματίζουν να 
πάρουν πτυχίο.   Πιστώνεται με 8 δ.μ. και 
συνυπολογίζεται στα  κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
μαθήματα.  Οι 8 μανάδες εκπίπτουν από τις 26 δ.μ. του 
πρωτεύοντα κύκλου μαθημάτων.  

                                                
196 Στον οδηγό παρατίθεται ολόκληρη ενότητα περιγραφής του ECTS, καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στην 
διευκόλυνση της κινητικότητας των φοιτητών στην Ευρώπη. Το στοιχείο αυτό είναι το μόνο στοιχείο που φαίνεται να συνδέει 
τα πρόγραμμα με τις ευρωπαϊκές πολιτικές.  
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Πρακτική 
Άσκηση 

Το πρόγραμμα της διδακτικής μεθοδολογίας και 
πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτικό, 
πραγματοποιείται στο Ζ ή το Η εξάμηνο των σπουδών 
και πιστώνεται με 21 δ.μ. -οι 15 δ.μ. αφορούν την 
πρακτική άσκηση καθαυτή, ενώ οι 6 δ.μ. τα υποχρεωτικά 
μαθήματα διδακτικής που την συνοδεύουν. 
Προηγουμένως κατά το 3ο εξάμηνο των σπουδών 2 
υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία είναι: Διδακτική της 
κινητικής αγωγής και Διδακτική της κοινωνικής και 
πολιτικής αγωγής προσφέρονται στο γνωστικό 
αντικείμενο την διδακτικής μεθοδολογίας και πρακτικής 
άσκησης. Η Π.Α. διαρκεί ένα εξάμηνο και 
πραγματοποιείται είτε στο Ζ΄ είτε στο Η΄ εξάμηνο το 
σπουδών λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών, και της 
διαίρεσής τους σε 2 ομάδες. Τα μαθήματα διδακτικής 
που αντιστοιχούν στην Π.Α. για το Ζ΄ εξ. αφορούν την 
μουσικοκινητική αγωγή και τα εικαστικά, ενώ για το Η΄ 
εξ. τη διδακτική της μητρικής γλώσσας και διδακτική της 
γνωριμίας με το περιβάλλον. Η Π.Α. πραγματοποιείται 
σε δυο επίπεδα: α) για 3,5 εβδομάδες οι φοιτητές ανά 
ζεύγη κάνουν συστηματική παρατήρηση σε σχολεία β) 
για 4 εβδομάδες αναλαμβάνουν εναλλάξ πλήρες 
παιδαγωγικό και διδακτικό έργο. Την ευθύνη του 
προγράμματος έχουν τα μέλη ΔΕΠ σε συνεργασία με 
τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Στο Ο.Σ. 
περιγράφονται λεπτομερώς και ρητά οι υποχρεώσεις 
όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων και των 
νηπιαγωγών από τα συνεργαζόμενα σχολεία.  
Λειτουργεί και πρόγραμμα διευρυμένης πρακτικής 
άσκησης (Πράξη ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.α. «Πρακτική Άσκηση 
ανώτατης εκπαίδευσης»). Η παρακολούθησή της 
αντιστοιχεί με ένα μάθημα  κατ’ επιλογήν και παρέχει 
στους φοιτητές αμοιβή και ασφαλιστική κάλυψη.  

Το πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και 
Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτικό, ξεκινά από το 
3ο εξάμηνο και αποτελείται από τρεις ξεχωριστές 
φάσεις (24 δ.μ.)..  
Α΄ Φάση (Γ΄ εξ): Θεωρητικά μαθήματα στη σχολή και 
συστηματική παρατήρηση στο σχολεία (6 δ.μ.). 
Β΄ Φάση (Ε΄ και ΣΤ΄ εξ.): Θεωρητική κατάρτιση του 
φοιτητή στη διδακτική των αντικειμένων του 
αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου και στην 
ανάπτυξη των ικανοτήτων σχεδιασμού, διεξαγωγής και 
αξιολόγησης των διδασκαλιών τους. Περιελάμβανε 
διδακτικές δραστηριοτήτων κατανεμημένες σε δυο 
κύκλους, από τις οποίες οι φοιτητές έπρεπε να 
επιλέξουν συνολικά 4. Οι διδακτικές του πρώτου 
κύκλου ήταν οι εξής: Διδακτική της γνωριμίας με το 
περιβάλλον,  διδακτική της μητρικής γλώσσας, 
Διδακτική των προμαθηματικών εννοιών και διδακτική 
της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Ενώ ο δεύτερος 
κύκλος περιλάμβανε τις διδακτικές της κινητικής 
αγωγής, των εικαστικών και της μουσικής (12 δ.μ.).  
Γ΄ Φάση (Ζ΄ εξ.): Εισαγωγή του φοιτητή στον 
κανονικό, καθημερινό ρυθμό εργασίας και ζωής στο 
νηπιαγωγείο. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν την ευθύνη 
του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου για δυο 
εβδομάδες σε μια τάξη νηπιαγωγείου (6 δ.μ.)  

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

Διαλέξεις  Διαλέξεις 
Φροντιστηριακές ασκήσεις σε τμήματα 25-30 
φοιτητών  

Φροντιστηριακές ασκήσεις σε τμήματα 25 φοιτητών 

Ατομικές/ομαδικές εργασίες  Ατομικές/ομαδικές εργασίες 
Εργαστηριακές ασκήσεις  Εργαστηριακές ασκήσεις 

Πτυχίο 174 δ.μ/ 51 Μαθήματα 150 δ.μ./ 58 μαθήματα 

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/ΕΣΠ 13 16 

Τ+Π+/ΕΞΠ 19 17 
Τ-Π+/ΕΣΠ 34 33 
Τ-Π+/ΕΞΠ 40 35 

 

 Η ανάλυση του προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών στην περίοδο 

μελέτης εμφανίζει χαλάρωση των ταξινομητικών σχέσεων της οργανωτικής του δομής. Συγκεκριμένα, 

καταργούνται οι τέσσερις κύκλοι μαθημάτων, στα οποία κατατάσσονταν τα υποχρεωτικά μαθήματα του 

προγράμματος και οι τρεις κατευθύνσεις στις οποίες κατατάσσονται τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

μαθήματα. Τα μαθήματα στη σύγχρονη εκδοχή του προγράμματος οργανώνονται με αναφορά σε 23 

γνωστικά αντικείμενα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τόσο η Διδακτική Μεθοδολογία όσο και οι Ξένες 

Γλώσσες. Τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν την οργάνωση των γνωστικών αντικειμένων είναι ότι 

ομαδοποιούν συναφή μαθήματα του προγράμματος και δεν είναι ίδιας δυναμικής όσον αφορά τον αριθμό 

των μαθημάτων που προσφέρουν. Έτσι, για παράδειγμα το γνωστικό αντικείμενο της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης περιέχει 1 μάθημα, ενώ το γνωστικό αντικείμενο της Παιδαγωγικής είναι το ισχυρότερο 

αντικείμενο με 14 μαθήματα. Από τα ισχυρά αντικείμενα στο πρόγραμμα είναι και η ‘Ελληνική γλώσσα’, 

η ‘Λογοτεχνία’, η ‘Ψυχολογία και οι ψυχολογικές προϋποθέσεις της αγωγής’, η ‘Διδακτική μεθοδολογία 

και η πρακτική άσκηση’. Τα μαθήματα ως προς το είδος τους διακρίνονται σε υποχρεωτικά και σε κατ’ 

επιλογήν υποχρεωτικά, ενώ πάντα δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής 2 μαθημάτων από άλλα 
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τμήματα. Το στοιχείο που ωστόσο φαίνεται να αλλάζει είναι οι αρχές της ρύθμισης της επιλογής και της 

διαδοχής των μαθημάτων στα εξάμηνα των σπουδών.   

 Προς διευκόλυνση των φοιτητών στο βηματισμό και την επιλογή της γνώσης, στο πρόγραμμα και 

των δυο περιόδων παρατίθενται ενδεικτικές εξαμηνιαίες κατατάξεις των μαθημάτων, ωστόσο η σύγχρονη 

κατάταξη εμφανίζει κάποιες διαφοροποιήσεις που μάλλον την καθιστούν περισσότερο λειτουργική για τη 

διευκόλυνση των φοιτητών, συμπληρώνοντας σε επίπεδο παιδαγωγικής τις χαλαρότερες ταξινομήσεις 

του προγράμματος. Ενώ σήμερα η κατάταξη περιέχει όλα τα μαθήματα και συνοδεύεται από αντίστοιχες 

οδηγίες για το σύνολο των αναγκαίων διδακτικών μονάδων ανά εξάμηνο, στο παλαιότερο πρόγραμμα η 

εξαμηνιαία κατάταξη αφορούσε μόνο τα υποχρεωτικά μαθήματα και συνοδευόταν από οδηγίες για το 

σύνολο των αναγκαίων δ.μ. στα μαθήματα επιλογής, τα οποία ωστόσο παρουσιάζονταν ως μαθήματα 

κατευθύνσεων χειμερινού και εαρινού εξαμήνου. Η αλλαγή αυτή αδυνατίζει τα κριτήρια επιλογής και 

ισχυροποιεί τα κριτήρια της διαδοχής κα του βηματισμού, καθώς τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 

μαθήματα πλέον μπορούν να επιλέγονται ανεξάρτητα από γνωστικές κατευθύνσεις αλλά σε 

συγκεκριμένο εξάμηνο σπουδών. Συμπληρωματικό ρόλο στην αυστηρότερη και περισσότερη ορατή 

ρύθμιση του παιδαγωγικού πλαισίου ανάπτυξης του προγράμματος έχουν οι φόρμες περιγραφής των 

μαθημάτων που έχουν καθιερωθεί, και στις οποίες παρατίθενται πληροφορίες για το περιεχόμενο, την 

παιδαγωγική μεθοδολογία και τη μεθοδολογία αξιολόγησης, το φόρτο εργασίας των φοιτητών, καθώς και 

ενδεικτική βιβλιογραφία.    

 Αλλαγές καταγράφονται και στη ρύθμιση της υποχρεωτικότητας των εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων του προγράμματος. Τα υποχρεωτικά μαθήματα αυξάνονται κατά τρία, αλλά 

σημαντικότερη είναι η αύξηση των διδακτικών μονάδων με τις οποίες πιστώνονται, γεγονός που σήμερα 

τούς προσδίδει μεγαλύτερη βαρύτητα όσον αφορά το φόρτο εργασίας των φοιτητών. Την ίδια στιγμή 

μειώνεται σημαντικά ο αναγκαίος αριθμός των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, γεγονός που 

περιορίζει το περιθώριο επιλογών των φοιτητών, ωστόσο η ρύθμιση αυτή μετριάζεται από το γεγονός ότι 

τα κριτήρια επιλογής γίνονται περισσότερο ‘ανοικτά’, καθώς καταργείται ο περιορισμός της επιλογής 

μιας πρωτεύουσας κατεύθυνσης μαθημάτων από όπου υποχρεωτικά επιλέγονται μαθήματα αντίστοιχα με 

26 δ.μ. Η ρύθμιση αυτή ενίσχυε την ιδέα/πρακτική της εξειδίκευσης της γνώσης, σε αντίθεση με σήμερα 

που τα κριτήρια επιλογής του περιεχομένου είναι περισσότερο άρρητα. Μάλιστα, το γεγονός ότι το θέμα 

της πτυχιακής εργασίας, όταν αναλαμβανόταν το 2003-2004, υποχρεωτικά έπρεπε να εμπίπτει στον 

κύκλο που είχε επιλεχθεί ως πρωτεύων, ενώ σήμερα απλά αντιστοιχεί με 3 οποιαδήποτε κατ’ επιλογήν 

μαθήματα, επιβεβαιώνει και ενισχύει τα παραπάνω.       

 Αλλαγές στις οργανωτικές αρχές με παρόμοια χαρακτηριστικά καταγράφονται και στο 

πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση διαχρονικά αποτελεί βασικό στοιχείο του 

συγκεκριμένου προγράμματος στοχεύοντας ‘στη σύνδεση της παιδαγωγικής και της διδακτικής θεωρίας 
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με την πράξη των υποψηφίων νηπιαγωγών στον τόπο της διδασκαλίας και της πράξης’, ωστόσο η μελέτη 

δείχνει κάποιες διαφορές στις αρχές ρύθμισης της υποχρεωτικότητας και της εξειδίκευσης των φοιτητών 

απέναντι στα διδακτικά αντικείμενα του νηπιαγωγείου. Σήμερα ουσιαστικά η πρακτική άσκηση λαμβάνει 

χώρα για κάθε φοιτητή στο ένα από τα δυο εξάμηνα του 4ου έτους σπουδών και συνοδεύεται από δυο 

μαθήματα διδακτικής, τα οποία έχουν χαρακτήρα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, υπό την 

έννοια ότι ανάλογα με το εξάμηνο που πραγματοποιείται η πρακτική αυτά διαφοροποιούνται. Έτσι, οι 

φοιτητές που κάνουν πρακτική στο 7ο εξάμηνο παρακολουθούν μαθήματα μουσικοκινητικής αγωγής και 

εικαστικών, ενώ οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου της πρακτικής παρακολουθούν διδακτικές της μητρικής 

γλώσσας και της γνωριμίας με το περιβάλλον. Επιπλέον, στο σημερινό πρόγραμμα το γνωστικό 

αντικείμενο της διδακτικής μεθοδολογίας περιέχει 2 υποχρεωτικά μαθήματα (τη διδακτική της κινητικής 

αγωγής και τη διδακτική της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής) για όλους τους φοιτητές του 3ου 

εξαμήνου, και δίνει τη δυνατότητα επιλογής δύο επιπλέον μαθημάτων σχετικών με τη διδακτική των 

εικονογραφημένων μικρών ιστοριών στο νηπιαγωγείο και τη διδακτική του κουκλοθεάτρου. Επίσης, 

είναι σημαντικό ότι σχετικά μαθήματα με τη διδακτική πράξη στην προσχολική εκπαίδευση 

κατανέμονται ως υποχρεωτικά αλλά και επιλογής σε αρκετά από τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα του 

προγράμματος. 

 Στο παλαιότερο πρόγραμμα η Πρακτική άσκηση διακρινόταν σε τρείς φάσεις και ξεκινούσε από 

το 3ο εξάμηνο. Στη δεύτερη φάση προβλεπόταν η επιλογή και παρακολούθηση 4 μαθημάτων από τους 

δυο προσφερόμενους κύκλους έξι μαθημάτων διδακτικής. Οι διδακτικές αυτές αφορούσαν στη γνωριμία 

με το περιβάλλον, τη μητρική γλώσσα, τις προ-μαθηματικές έννοιες, την κοινωνική και πολιτική αγωγή, 

την κινητική αγωγή, τα εικαστικά και τη μουσική. Η ενότητα της διδακτικής μεθοδολογίας δεν περιείχε 

άλλα μαθήματα, ωστόσο σε εκείνο το πρόγραμμα υπήρχε η ενότητα υποχρεωτικών μαθημάτων σχετικών 

με το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου (ειδική επιστημονική και καλλιτεχνική 

κατάρτιση), η οποία περιείχε 10 μαθήματα απολύτως προσανατολισμένα στο σχολείο και την πρακτική.  

 Οι παραπάνω διαφοροποιήσεις παρόλο που δεν φαίνεται να επηρεάζουν αισθητά το βαθμό της 

υποχρεωτικότητας στο πρόγραμμα της πρακτικής συνολικά, οδηγούν σήμερα αφενός σε διάχυση των 

μαθημάτων που σχετίζονται με την διδακτική πράξη στην προσχολική στο μεγαλύτερο μέρος του 

προγράμματος, καθιστώντας περισσότερο άρρητα τα κριτήρια της επιλογής τους, και αφετέρου στο 

πρόγραμμα τη πρακτικής καθαυτό οδηγούν σε πιο ‘κλειστές’ εξειδικεύσεις των φοιτητών στη διδακτική 

είτε των εικαστικών είτε των πιο ‘επιστημονικών αντικειμένων’ της γλώσσας και του περιβάλλοντος. Η 

εναλλαγή ισχυρών και χαλαρών κριτηρίων ρύθμισης του περιεχομένου και της παιδαγωγικής της 

διδακτικής μεθοδολογίας και της πρακτικής που φαίνεται ότι έχει υιοθετηθεί στο σύγχρονο πρόγραμμα 

εμφανίζει την πρακτική ως μια εκπαιδευτική δραστηριότητα αφενός περισσότερο ενσωματωμένη και 

συμβατή με το συνολικό πρόγραμμα των μαθημάτων του προγράμματος, αφετέρου δε στο ένα εξάμηνο 
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στο οποίο περιορίζεται η διεξαγωγή της στα σχολεία, συμβάλει στην διατήρηση του ελέγχου από το 

τμήμα πάνω στο περιεχόμενο και το πλαίσιο της διεξαγωγής της.  

 Τα δεδομένα αυτά σε συνδυασμό με το ευρύτερο πλαίσιο της ρητορικής του τμήματος αναφορικά 

με τους στόχους του προγράμματος, δείχνουν ότι πρόκειται για ένα τμήμα που διατηρεί και ενισχύει τον 

προσανατολισμό του στο επαγγελματικό πεδίο του σχολείου και το μεγάλο ενδιαφέρον του για τη 

διδακτική στην προσχολική εκπαίδευση. Δεν καταγράφονται «ανοίγματα» στην ευρύτερη αγορά 

εργασίας, ούτε φαίνεται να έχει αλλάξει η ρητορική των προτεραιοτήτων που τίθενται προς σύγχρονους 

κυρίαρχους λόγους στο χώρο της εκπαίδευσης και των πολιτικών για την εκπαίδευση. Το στοιχείο αυτό 

φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα της ανάλυσης των τύπων μαθημάτων του 

προγράμματος, τα οποία εμφανίζουν μικρές αλλαγές, οι οποίες σχεδόν αναπαράγουν την παλαιότερη 

κατάταξη των μαθημάτων. Παρά τα μικρά ποσοστά αύξησης, οι τάσεις αλλαγής εντοπίζονται στην 

αύξηση των μαθημάτων των επαγγελματικών τύπων από 52 σε 59 και στην αύξηση των μαθημάτων των 

τύπων με χαλαρές ταξινομήσεις από 68 στα 74 (Παραρτήματα Ε.1.9.2 και Ε.2).  

 Δύο στοιχεία που φαίνεται να αντιφάσκουν με το παραπάνω πλαίσιο αλλαγής, τα οποία εισάγουν 

στο πρόγραμμα στοιχεία του σύγχρονου λόγου, είναι ότι αρχικά λειτούργησε πρόγραμμα διευρυμένης 

πρακτικής άσκησης (Πράξη ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.α. «Πρακτική Άσκηση ανώτατης εκπαίδευσης») με κίνητρα 

για την παρακολούθησή της την αντιστοιχία της με ένα μάθημα  κατ’ επιλογήν, καθώς και την παροχή 

στους φοιτητές αμοιβής και ασφαλιστικής κάλυψης. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στις περιγραφές των 

μαθημάτων του προγράμματος γίνεται λεπτομερής παράθεση αναμενόμενων μαθησιακών 

αποτελεσμάτων, γεγονός που εισάγει ρητά την ιδέα της επιτελεστικότητας της μαθησιακής διαδικασίας. 

Μάλιστα ενδεικτική του ρόλου που μπορεί να έχει η παράθεση μαθησιακών αποτελεσμάτων σε ένα 

πρόγραμμα είναι η καταγραφή περίπτωσης μαθήματος, όπου η προσθήκη του μαθησιακού 

αποτελέσματος στην περιγραφή του περιεχομένου, τού έδωσε εξωστρεφή προσανατολισμό. Το στοιχείο 

αυτό, όπως ήδη έχει αναφερθεί στην σχετική υπο-ενότητα, συναντήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις και στο 

πρόγραμμα σπουδών του ΠΤΝ Ιωαννίνων.         

 

11.2.  Επίλογος 
 

 Το κεφάλαιο αυτό παρουσίασε τα ερευνητικά ευρήματα της πρωτογενούς ανάλυσης των 

προγραμμάτων σπουδών. Πρόκειται για ένα κείμενο, το οποίο μέσα από αναλυτικές περιγραφές 

συμπυκνώνει και παρουσιάζει μεγάλο όγκο εμπειρικών δεδομένων για το υπό μελέτη πεδίο. Το εύρος και 

το είδος των δεδομένων κατέστησαν αναγκαία την παράθεση των δεδομένων κατά πανεπιστήμιο και 

τμήμα. Το κεφάλαιο αυτό λειτουργεί σαν μια λεπτομερή βάση δεδομένων, η οποία συμβάλλει σε δυο 

επίπεδα στην κατανόηση του υπό μελέτη εμπειρικού πεδίου της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. 
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Πρώτον, είναι σημαντική καθαυτή διότι αναδεικνύει και τεκμηριώνει το πλέγμα των σχέσεων της 

εξουσίας και του ελέγχου που διαμορφώνουν ως επικρατούσες αρχές αναπλαισίωσης τα προγράμματα 

σπουδών, καθώς και τα βασικά στοιχεία μετασχηματισμού τους κατά την περίοδο μεταξύ των δεκαετιών 

του ’90 και του 2000. Δεύτερον, είναι σημαντική διότι παρέχει πρωτογενή ερευνητικά ευρήματα 

κατάλληλα για δευτερογενείς αναλύσεις σε επιμέρους ζητήματα και ερωτήματα που άπτονται των 

προγραμμάτων σπουδών.   

    Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται τα ερευνητικά αποτελέσματα από τη δευτερογενή 

ανάλυση των δεδομένων που έγινε προκειμένου να απαντηθούν τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας 

μελέτης. Πρόκειται για μια «οριζόντια» ανάλυση για το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών με 

επίκεντρο τον άξονα «γνώση-αλλαγές και ταυτότητες». Σε πρώτο επίπεδο, τα δεδομένα αξιοποιούνται με 

σκοπό να αναδειχθούν οι κυρίαρχες επιλογές των τμημάτων, καθώς και οι τάσεις αλλαγής στις αρχές 

οργάνωσης της δομής και του περιεχομένου. Σε δεύτερο επίπεδο διερευνάται το ζήτημα των κυρίαρχων 

προτύπων ταυτότητας, τις οποίες υποστηρίζουν τα πρότυπα της γνώσης και οι αλλαγές στις 

εκπαιδευτικές πρακτικές που, σύμφωνα με τις περιγραφές μας έχουν επέλθει κατά την περίοδο μελέτης 

των προγραμμάτων σπουδών.  
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12. Τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών ως πεδίο αναπλαισίωσης και αλλαγής 

των προτύπων γνώσης και ταυτότητας στα Π.Τ.    
 

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα στο διάστημα που λειτουργούν στην Ελλάδα ως πανεπιστημιακά 

ιδρύματα έχουν συγκροτήσει ένα ισχυρό πεδίο αναπλαισίωσης της γνώσης για το πεδίο της εκπαίδευσης 

και για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Η θέση που υποστηρίζουμε, αξιοποιώντας τα δεδομένα από 

την ανάλυση κατά πρόγραμμα σπουδών, που προηγήθηκε, είναι ότι τα δεκαοχτώ προπτυχιακά 

προγράμματα συγκροτούν ένα εκτεταμένο και σύνθετο πεδίο παιδαγωγικού λόγου και εκπαιδευτικών 

πρακτικών, το οποίο διαχρονικά χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία: α) Στον τρόπο ρύθμισης των 

οργανωτικών σχέσεων, β) τις πρακτικές επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης που 

εφαρμόζονται, και γ) τη δυναμική που τα προγράμματα εμφανίζουν, δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο 

ανταποκρίνονται και ενσωματώνουν/διαχειρίζονται τα μηνύματα αλλαγής που λαμβάνουν από τα 

υπόλοιπα πεδία δράσης με τα οποία αλληλεπιδρούν, με κυριότερα το πεδίο της παραγωγής της γνώσης 

των βασικών επιστημών της εκπαίδευσης, το επαγγελματικό πεδίο του σχολείου και το πεδίο των 

εθνικών και υπερεθνικών πολιτικών για την εκπαίδευση. Η ποικιλομορφία στον τρόπο που 

διαμορφώνονται οι σχέσεις της εξουσίας και του ελέγχου στο πεδίο της αναπλαισίωσης της γνώσης στα 

πλαίσια των προγραμμάτων έχει σημαντικές προεκτάσεις και συνέπειες τόσο για τα ίδια τα 

προγράμματα, όσο και για το επάγγελμα των εκπαιδευτικών.   

Από την ανάλυση των οδηγών σπουδών προκύπτει ότι η επίκληση της ανάγκης για αλλαγή 

αποτελεί το βασικό στοιχείο της ανάπτυξης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Π.Τ. με 

σκοπός την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό καθενός από αυτά. Οι αλλαγές που προωθούνται 

αφορούν: α) Στην οργανωτική φυσιογνωμία, τις παιδαγωγικές αρχές και τη φιλοσοφία των 

προγραμμάτων, και β) το περιεχόμενο/πρότυπο των επαγγελματικών ταυτοτήτων για τους δασκάλους και 

τους νηπιαγωγούς το οποίο προβάλλουν στους φοιτητές τους. Στην παρούσα συγκυρία και για το 

διάστημα που μελετάμε, ο νομιμοποιητικός λόγος των αλλαγών αναπτύσσεται κυρίως με αναφορά: α) 

Στα προβλήματα της αγοράς εργασίας, ειδικά για την προσχολική εκπαίδευση, όπου τα ποσοστά 

ανεργίας σε εθνικό επίπεδο είναι υψηλά (Σιάνου-Κυργίου, 2010), και β) την ανάγκη για εκπαιδευτική 

καινοτομία, όπως αυτή προβάλλεται από τον κυρίαρχο υπερεθνικό λόγο των πολιτικών για την 

εκπαίδευση (Βλ. Δεύτερο Μέρος).  

Το παρόν κεφάλαιο διαρθρώνεται σε δυο βασικές ενότητες. Στην πρώτη παρουσιάζονται 

συνολικά οι αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης των παιδαγωγικών 

τμημάτων κατά την περίοδο της μελέτης τους. Η συζήτηση των αλλαγών και των αποκρυσταλλώσεων 

εστιάζεται σε δυο άξονες. Ο πρώτος αφορά στην οργανωτική δομή και την υποχρεωτικότητα ως αρχή 

ρύθμισης του περιεχομένου, και ο δεύτερος το περιεχόμενο των προγραμμάτων, όπως αυτό 
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διαμορφώνεται από τα μαθήματα, την πρακτική άσκηση και τις διπλωματικές εργασίες. Η δεύτερη 

ενότητα, η οποία και ολοκληρώνει το πέμπτο μέρος της διατριβής, αναπτύσσεται με αναφορά στο 

ερμηνευτικό σχήμα για τις θέσεις αλλαγής των προτύπων ταυτότητας (Βλ. Πρώτο Μέρος, Κεφάλαιο 3). 

Εδώ αξιοποιείται το εμπειρικό υλικό για τη διαπραγμάτευση των ερωτημάτων σχετικά με τις συνέπειες 

που οι αλλαγές στη αρχές αναπλαισίωσης της γνώσης επιφέρουν στις ταυτότητες των προγραμμάτων 

σπουδών και συνακόλουθα, όπως θα συζητηθεί συνολικότερα στα συμπεράσματα, στο επάγγελμα των 

εκπαιδευτικών.     
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12.1. Αλλαγές και αποκρυσταλλώσεις στην οργανωτική δομή και τις αρχές ρύθμισης του 
περιεχομένου στα Προγράμματα Σπουδών των Π.Τ. 

12.1.1. Οργανωτική δομή   

 
 Η οργανωτική δομή (Ο.Δ.) των προγραμμάτων αποτελεί βασικότατο άξονα ανάλυσης των 

παιδαγωγικών πρακτικών που αναπτύσσουν τα τμήματα για την εκπαίδευση των φοιτητών τους, καθώς 

εκεί αποτυπώνονται οι αρχές επιλογής και μετάδοσης της γνώσης. Τα θέματα στα οποία εστιάζεται η 

συζήτηση εδώ είναι οι αλλαγές στη διάρθρωση των προγραμμάτων, το είδος των μαθημάτων και οι 

συνθήκες υποχρεωτικότητας που καθιερώνει κάθε πρόγραμμα μέσα από τον τρόπο που διαχειρίζεται τα 

μαθήματα. Στον Πίνακα 12.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται τα τμήματα ανάλογα με το αν έχουν 

προχωρήσει σε αλλαγές στην Οργανωτική Δομή (Ο.Δ.) των ΠΠΣ τους.Πίνακας 12.1: Αλλαγές στην 

Οργανωτική δομή των Π.Π.Σ. των Π.Τ.  
 

ΤΜΗΜΑΤΑ 
Χωρίς αλλαγές 
στην Ο.Δ. του 

ΠΠΣ 

Με αλλαγές στην 
Ο.Δ. του ΠΠΣ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 Πατρών  Αθηνών 
Ιωαννίνων Θεσσαλονίκης 
Θράκης Θεσσαλίας 
 Κρήτης Αιγαίου 
Δ. Μακεδονίας  

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΕΠΑΕ Θεσ/κης ΤΕΑΠΗ Αθηνών 
ΠΤΠΕ Κρήτης ΤΕΕΑΠΗ Πατρών 
 ΠΤΝ Ιωαννίνων 
 ΠΤΠΕ Θεσσαλίας 
 ΤΕΕΠΗ Θράκης 
 ΠΤΝ Δ. Μακεδονίας 
 ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου 

 

Αλλαγές στην Ο.Δ. έχουν προωθήσει 11 Παιδαγωγικά Τμήματα, 7 προσχολικής και 4 δημοτικής 

εκπαίδευσης197. Πρόκειται, με εξαίρεση το ΠΤΔΕ Αθηνών και το ΤΕΕΑΠΗ Πάτρας, για τα τμήματα που 

στα παλαιότερα προγράμματα, που αναλύθηκαν για κάθε περίπτωση, δεν είχαν συγκεκριμένα κριτήρια 

για την οργάνωση των προσφερόμενων μαθημάτων, δηλαδή δεν προέβλεπαν οργανωτικές διευθετήσεις 

όπως τομείς, κύκλους μαθημάτων, κλπ. Τα οργανωτικά σχήματα που στα πρόσφατα προγράμματά 

επιλέγονται από τα τμήματα αυτά είναι οι ενότητες, οι κύκλοι μαθημάτων και σε κάποιες λίγες 

περιπτώσεις οι τομείς. Η οργάνωση σε ενότητες και κύκλους εξ ορισμού παραπέμπει σε χαλαρότερες 
                                                
197 Η διαφορά που καταγράφεται ανάμεσα στα τμήματα προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης ερμηνεύεται από το γεγονός 
ότι οι αλλαγές στην οργανωτική δομή κυρίως γίνονται με σκοπό τον εξορθολογησμό των προγραμμάτων και τη βελτίωση της 
εκπαιδευτικής τους λειτουργίας. Τα τμήματα προσχολικής αγωγής ξεκίνησαν τη λειτουργία τους ως πανεπιστημιακά ιδρύματα 
με σαφές έλλειμμα σε αυτό το επίπεδο (που βεβαίως έχει σχέση με μια σειρά άλλων ελλείψεων με κυριότερη τη στελέχωση) 
συγκριτικά με τα αντίστοιχα τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης. Η απόσταση αυτή τα τελευταία χρόνια έχει καλυφθεί μέσα από 
τη συστηματική προώθηση σχετικών αλλαγών από την πλειονότητα των τμημάτων της προσχολικής εκπαίδευσης.      
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ταξινομητικές σχέσεις συγκριτικά με την οργάνωση σε τομείς, ωστόσο οι διευθετήσεις που κάνουν τα 

τμήματα στις ταξινομητικές σχέσεις, στις περισσότερες περιπτώσεις - ανεξάρτητα από το χαρακτηρισμό 

του οργανωτικού σχήματος που υιοθετείται- παραπέμπουν σε αυστηρά οριοθετημένες 

γνωστικές/επιστημονικές περιοχές από όπου αντλούνται οι πόροι γνώσης των μαθημάτων. Ενδεικτικά 

στο ΤΕΑΠΗ Αθήνας, ΠΤΝ Ιωαννίνων, ΠΤΔΕ και ΠΤΠΕ Θεσσαλίας, όπως και στο ΤΕΕΠΗ Θράκης 

συναντώνται ενότητες μαθημάτων της παιδαγωγικής, της ψυχολογίας, της ιστορίας κτλ. Από τα υπόλοιπα 

τμήματα με αλλαγές στην οργανωτική δομή, το ΠΤΔΕ Αθηνών και το ΤΕΑΠΗ Πατρών εισάγουν 

μερικώς, μέσω του ΕΠΕΑΕΚ, κύκλους μαθημάτων, οι οποίοι παραπέμπουν σε κάποιες εξειδικεύσεις, 

όπως η πληροφορική, παράλληλα με τους υπάρχοντες τομείς. Τέλος, τα ΠΤΔΕ Θεσσαλονίκης, και τα 

ΠΤΔΕ και ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου οργανώνουν τα πρόσφατα προγράμματά τους σε τομείς αντί κύκλων που 

ίσχυαν παλιότερα. Από τα προγράμματα που μένουν αμετάβλητα όσον αφορά την οργανωτική δομή, το 

ΠΤΔΕ Κρήτης, και το ΠΤΔΕ Πάτρας διαθέτουν ταυτόχρονα τομείς και κύκλους μαθημάτων. Τα 

προγράμματα του ΠΤΔΕ Θράκης και ΤΕΠΑΕ Θεσσαλονίκης είναι τα μόνα που διαχρονικά εμφανίζονται 

οργανωμένα σε τομείς. Το πρόγραμμα των ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, ΠΤΔΕ Φλώρινας και ΠΤΠΕ Κρήτης δεν 

διαθέτουν τομείς, και οργανώνουν τα μαθήματά τους τα μεν πρώτα, σε κύκλους μαθημάτων π.χ. Κύκλος 

μαθημάτων εξειδίκευσης, το δε ΠΤΠΕ Κρήτης, σε ενότητες και γνωστικά αντικείμενα.  

Τα τμήματα φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα παγιώσει τις αρχές της οργανωτικής δομής των 

προγραμμάτων τους και βρίσκονται μέχρι και σήμερα σε φάση αναζήτησης του πλαισίου που θα 

εξυπηρετεί οργανωτικά τους σκοπούς και την εύρυθμη εφαρμογή των προγραμμάτων. Έτσι, στην 

περίοδο της μελέτης, αφενός στα περισσότερα προγράμματα γίνονται αλλαγές τέτοιου είδους, αφετέρου 

σε κάποια από αυτά καταγράφεται τελικά η συνύπαρξη δύο και περισσοτέρων οργανωτικών σχημάτων 

(π.χ. κύκλοι και τομείς), τα οποία μάλιστα θεωρητικά παραπέμπουν και σε διαφορετικές αρχές 

οργάνωσης της γνώσης. Για παράδειγμα, παρά την ανομοιογένεια και τη ρευστότητα, η αυστηρή 

ταξινόμηση, η οποία παραπέμπει στην αναδρομική θέση συγκρότησης ταυτοτήτων των 

μονοεπιστημονικών πεδίων γνώσης, φαίνεται να κυριαρχεί. Ταυτόχρονα, όπως έχει αναφερθεί, γίνονται 

και κάποιοι πειραματισμοί με σκοπό την χαλάρωση των ταξινομήσεων και τη δημιουργία γνωστικών 

περιοχών, οι οποίες όμως καταλήγουν να είναι ομαδοποιήσεις συναφών πεδίων κάτω από γενικούς 

τίτλους, οι οποίες παραπέμπουν σε μια αυστηρά ταξινομημένη πολυεπιστημονικοτήτα, δηλαδή σε μια 

αναδρομική εκδοχή αλλαγής της ταυτότητας. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι το ΠΤΔΕ Αθηνών, στο οποίο 

υπάρχει ο τομέας ‘Ανθρωπιστικών Σπουδών’ και μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ δημιουργήθηκε και ο κύκλος 

‘Ιστορία, λαογραφία και λογοτεχνία’.     

Ανεξάρτητα από τις ομοιότητες και τις διαφορές στο βασικό οργανωτικό σχήμα που υιοθετούν τα 

τμήματα, το «μάθημα» αποτελεί τη θεμελιακή οργανωτική μονάδα όλων των προγραμμάτων. Οι αλλαγές 

στο είδος των μαθημάτων και στη θέση τους στα προγράμματα που θα συζητηθεί στη συνέχεια, αποτελεί 
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μια κρίσιμη παράμετρο για την κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν στη συγκρότηση των 

εκπαιδευτικών ταυτοτήτων των φοιτητών, καθώς και για την ανάδειξη της σύγχρονης φυσιογνωμίας των 

Π.Τ. Τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών διακρίνονται βασικά σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά και επιλογής. Τα υποχρεωτικά αποτελούν το κοινό κορμό μαθημάτων που τα τμήματα 

προκρίνουν ως αναγκαία για το σύνολο των φοιτητών τους, τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά επιλέγονται 

με προϋποθέσεις κυρίως για να κατευθυνθούν οι επιλογές των φοιτητών σε συγκεκριμένες γνωστικές 

περιοχές και τα μαθήματα επιλογής αφήνουν το περιθώριο για τη δημιουργία ατομικών προγραμμάτων 

και την πιθανή εξειδίκευση σε κάποια επιστημονική περιοχή, ανάλογα με τις κλίσεις και τα προσωπικά 

ενδιαφέροντα του κάθε φοιτητή. Η ανάλυση των προγραμμάτων ανέδειξε ότι, όπως και για τους 

τομείς/κύκλους, χρησιμοποιούνται διάφοροι όροι (υποχρεωτικά κορμού/ προσανατολισμού, επιλεγόμενα 

υποχρεωτικά, κυμαινόμενα, ελεύθερης επιλογής, προαιρετικά, ειδίκευσης, κατεύθυνσης, κλπ), για τον 

προσδιορισμό του είδους των μαθημάτων κάθε προγράμματος. Τα τμήματα εμφανίζουν διαφοροποιήσεις 

και στα είδη των μαθημάτων που συνδυάζουν, ανάλογα με τις αρχές της παιδαγωγικής ρύθμισης και το 

βαθμό του ελέγχου που το κάθε πρόγραμμα ασκεί στη γνώση που κρίνεται θεμιτή να μεταδοθεί στους 

φοιτητές. Για παράδειγμα, συναντάμε προγράμματα που έχουν υιοθετήσει τη διάκριση των μαθημάτων 

σε υποχρεωτικά και επιλογής (π.χ. ΤΕΑΠΗ Αθηνών, ΤΕΕΑΠΗ Πατρών, κλπ) και προγράμματα με πιο 

πολύπλοκες αρχές για τη διάκριση των μαθημάτων σε υποχρεωτικά, κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά, 

ελεύθερης επιλογής (π.χ. ΠΤΠΕ Θεσσαλίας, ΠΤΔΕ Κρήτης, κλπ).  

 

12.1.2. Η υποχρεωτικότητα ως βασική αρχή ρύθμισης του περιεχομένου 

 
 Η πιο κρίσιμη ομάδα μαθημάτων για την κατανόηση των αρχών της ρύθμισης κάθε 

προγράμματος είναι τα υποχρεωτικά μαθήματα, διότι αφενός, συναντώνται σε όλα τα προγράμματα των 

Π.Τ. και αφετέρου απευθύνονται αδιαφοροποίητα στο σύνολο των φοιτητών κάθε τμήματος, 

διαμορφώνοντας τον πυρήνα των ταυτοτήτων που είναι θεμιτό σε κάθε περίπτωση να διαμορφώσουν στη 

διάρκεια των σπουδών τους. Η παρουσία υποχρεωτικών μαθημάτων στα προγράμματα και η σχέση, -είτε 

ως αριθμητική αναλογία, που θα συζητήσουμε εδώ, είτε ως σχέση διαδοχής με τις υπόλοιπες 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος, που αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα του 

παρόντος κεφαλαίου - αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάδειξη του βαθμού ελέγχου της γνώσης και 

των ταυτοτήτων των φοιτητών που τα τμήματα υιοθετούν σε κάθε περίοδο μελέτης των προγραμμάτων 

τους.  

 Το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων σε σχέση με το σύνολο που απαιτείται για την 

απονομή του πτυχίου σε κάθε περίπτωση αποτελεί για την παρούσα ανάλυση το δείκτη του «βαθμού 
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υποχρεωτικότητας των μαθημάτων» κάθε προγράμματος198. Στον Πίνακα 12.2 που ακολουθεί 

παρουσιάζονται τα ποσοστά υποχρεωτικότητας, καθώς και τα αριθμητικά στοιχεία από όπου αυτά 

προκύπτουν, δηλαδή του αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων των προγραμμάτων και του αριθμού 

των μαθημάτων που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση για την απονομή του πτυχίου. Για λόγους 

μεθοδολογικής αξιοπιστίας, πρέπει να σημειωθεί ότι για τον υπολογισμό του δείκτη υποχρεωτικότητας 

των μαθημάτων χρησιμοποιήθηκαν αυστηρά οι απόλυτοι αριθμοί των τυπικών μαθημάτων σε ένα 

γνωστικό αντικείμενο του ευρύτερου πεδίου της εκπαίδευσης, όπως αυτά συναντώνται στο σύνολο των 

τμημάτων. Εξαιρέθηκαν οι ξένες γλώσσες, η πρακτική άσκηση, τα διάφορα σεμινάρια κτλ, διότι αυτά 

από τμήμα σε τμήμα παρουσιάζονται είτε ως υποχρεωτικά μαθήματα, είτε ως αυτοτελείς υποχρεωτικές 

δραστηριότητες, στοιχείο που δεν μπορούσε να ελεγχθεί και αλλοίωνε το αποτέλεσμα. 

 

Πίνακας 12.2:  Τα υποχρεωτικά μαθήματα στα ΠΠΣ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα δεδομένα του παραπάνω πίνακα μπορούν να συζητηθούν σε δυο επίπεδα προκειμένου να 

αναδειχθεί και να κατανοηθεί η θέση και ο ρόλος των υποχρεωτικών μαθημάτων στα προγράμματα και 

τις ταυτότητες των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Το πρώτο επίπεδο αφορά στην αλλαγή που το κάθε 

τμήμα έχει επιλέξει να προωθήσει στο πρόγραμμά του, ενώ το δεύτερο επίπεδο της συζήτησης αφορά την 

αποκρυστάλλωση των αλλαγών αυτών στο σύγχρονο πλαίσιο σπουδών των εκπαιδευτικών. 

                                                
198 Ο Οικονομίδης (2006α: 5) υπολογίζει τα ποσοστά των υποχρεωτικών μαθημάτων κατά επιστημονική περιοχή (επιστήμες 
της αγωγής, διδακτική άσκηση κλπ) στο πρόγραμμα του ΠΤΠΕ Κρήτης.  

Τμήματα 

Υποχρεωτικά Μαθήματα 
ΠΠΣ 2008-2009 Παλαιότερα Π.Π.Σ 

Υποχρεωτικ
ά 

Σύνολο μαθ. 
για πτυχίο 

Βαθμός 
υποχρ/τητας 
μαθημάτων 

Υποχρεωτικ
ά 

Σύνολο μαθ. 
για πτυχίο 

Βαθμός 
υποχρ/τητας 
μαθημάτων 

Μαθ
. 

Δ.Μ
. 

Μαθ
. 

Δ.Μ
. % Μαθ

. 
Δ.Μ

. 
Μαθ

. Δ.Μ % 

ΠΤΔΕ Αθήνας 30 120 49 184 61,2 30 120 49 184 61,2 
ΠΤΔΕ Θεσ/κης 15 84 (36) 147 57,1 (37) 100 (46) 139 71,9 
ΠΤΔΕ Πάτρας 34 136 60 214 56,6 34 102 54 162 58,6 
ΠΤΔΕ Ιωαννίνων 28 126 48 216 58,3 30 90 48 144 62,5 
ΠΤΔΕ Κρήτης 19 76 40 160 47,5 15  43  34,9 
ΠΤΔΕ Θεσσαλίας 35 105 57 171 61,4 34 102 52 156 65,4 
ΠΤΔΕ Θράκης 35 105 49 147 71,4 35 105 49 147 71,4 
ΠΤΔΕ Αιγαίου 34 102 52 162 63 (36) 70 (52) 122 57,4 
ΠΤΔΕ Δ. Μακ/νίας  36 108 48 144 75 44 88 (65) 130 67,6 
ΤΕΑΠΗ Αθήνας  23 69 39 117 59 39  117  54 162  72,2 
ΤΕΠΑΕ Θεσ/κης 45 90 (65) 130 69,2 45 90 (65) 130 69,2 
ΤΕΕΑΠΗ Πάτρας 19 57 50 150 38 19 57 50  150  38 
ΠΤΝ Ιωαννίνων  20 60 55 165 36,4 33  99 55 165 60 
ΠΤΠΕ Κρήτης  25 94 42 172 59,5 23 60 36 99 63,8 
ΠΤΠΕ Θεσσαλίας 30 90 56 168 53,6 32 96 52 156 61,5 
ΤΕΕΠΗ Θράκης 43 129 55 165 78,2 38 108 50 144 76 
ΤΕΑΠΕΣ Αιγαίου 27 81 37 111 73 (27) 81 (35) 106 76,4 
ΠΤΝ Δ. Μακ/νίας  34 102 49 147 69,4 33 72   122 59 



 
374 

Όσον αφορά την αλλαγή, το επίπεδο της υποχρεωτικότητας των προγραμμάτων σήμερα σε σχέση 

με το παρελθόν δείχνει ότι τα μισά από τα Π.Τ. επιλέγουν να μειώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα που 

απαιτούνται για την απονομή πτυχίου. Πρόκειται για τέσσερα τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης, τα οποία 

είναι της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας199, των Ιωαννίνων και της Θεσσαλίας και για πέντε τμήματα 

προσχολικής εκπαίδευσης, τα οποία είναι της Αθήνας, των Ιωαννίνων, της Κρήτης και τους Αιγαίου. Για 

την εκτίμηση του παραπάνω δεδομένου χρειάζεται να σημειωθεί ότι η μείωση, ειδικά στις περιπτώσεις 

των τμημάτων που αυτή καταγράφει υψηλό ποσοστό, δεν έχει τη δυναμική στην οποία παραπέμπει το 

ίδιο το ποσοστό, καθώς η μείωση των υποχρεωτικών μαθημάτων συνδυάζεται με ευρύτερες αλλαγές στη 

διευθέτηση της υποχρεωτικότητας των προγραμμάτων, οι οποίες αν και διευρύνουν τις επιλογές των 

φοιτητών σε σχέση με τα παλαιότερα προγράμματα, εν τούτοις «συγκρατούν» τα όρια των επιλογών 

αυτών. Ενδεικτικές αυτού, παρά τις διαφορετικές πρακτικές που υιοθετούνται, είναι οι περιπτώσεις των 

προγραμμάτων του ΠΤΔΕ Θεσσαλονίκης, του ΤΕΑΠΗ Αθηνών, του ΠΤΠΕ Θεσσαλίας και του ΠΤΝ 

Ιωαννίνων.  

Συγκεκριμένα, στο ΠΤΝ Ιωαννίνων, εκτός από τα υποχρεωτικά και τα επιλογής, έχει καθιερωθεί 

και μια ομάδα Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικών μαθημάτων (ΚεΥ), η οποία για κάθε φοιτητή προκύπτει 

από την υποχρεωτική επιλογή τριών μαθημάτων για καθεμία από τις πέντε ενότητες του προγράμματος 

σπουδών. Στο ΠΤΠΕ Θεσσαλίας, διατηρούνται και γίνονται αυστηρότερα τα κριτήρια διάκρισης και 

επιλογής των ΚεΥ μαθημάτων με αποτέλεσμα την ενισχυμένη παρουσία τους στο πρόγραμμα σήμερα. 

Όπως και στο πρόγραμμα του ΠΤΝ Ιωαννίνων, οι φοιτητές οφείλουν να επιλέξουν και να εξεταστούν 

επιτυχώς σε συγκεκριμένο αριθμό μαθημάτων από κάθε κατεύθυνση του προγράμματος. Η πρακτική 

ρύθμισης της υποχρεωτικότητας μέσα από τα ΚεΥ μαθήματα, αν και δημιουργεί ένα πιο ευέλικτο 

εκπαιδευτικό περιβάλλον, φαίνεται ότι και στις δυο περιπτώσεις έχει σκοπό την εξασφάλιση ενός 

ελάχιστου επιπέδου γνώσης από όλες τις ενότητες και τα γνωστικά αντικείμενα των προγραμμάτων στο 

σύνολο των φοιτητών, στοιχείο που ευνοεί τη συγκρότηση μάλλον αδιαφοροποίητων εκπαιδευτικών 

ταυτοτήτων.  

Αντίστοιχα, αλλά με άλλους όρους, λειτουργεί και η διευθέτηση που κάνει το ΠΤΔΕ 

Θεσσαλονίκης. Όπως ήδη έχει αναφερθεί στην προηγούμενη ενότητα της ανάλυσης, σε αυτή την 

περίπτωση το μεγάλο πλήθος υποχρεωτικών μαθημάτων του παλαιότερου προγράμματος αντικαθίσταται 

από λιγότερα μαθήματα αλλά μεγαλύτερης βαρύτητας όσον αφορά το φόρτο εργασίας των φοιτητών 

σύμφωνα με τις διδακτικές μονάδες. Έτσι, ενώ το πρόγραμμα εκσυγχρονίζεται αφήνοντας μεγαλύτερα 

περιθώρια δράσης και επιλογών στους φοιτητές, ταυτόχρονα αποκτά εντονότερα συγκεντρωτικό 

χαρακτήρα (και με τον τρόπο παρουσίασης στον Ο.Σ. του τμήματος, σελ. 19) μέσα από τον 
                                                
199 Ο αριθμός των υποχρεωτικών μαθημάτων για το ΠΤΔΕ της Πάτρας μένει ίδιος, μειώνονται οι διδακτικές μονάδες τους από 
136 σε 102.  
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προσδιορισμό ενός συμπαγούς πυρήνα γνώσης, αναγκαίου για όλους.  Τέλος, και στο ΤΕΑΠΗ της 

Αθήνας έχει γίνει μια αναδιανομή των διδακτικών μονάδων σε σχέση με το παρελθόν, με αποτέλεσμα 

μεγάλο μέρος της υποχρεωτικότητας στο σύγχρονο πρόγραμμα ρητά να αφορά τα μαθήματα των 

πρακτικών και τις Θεματικές Εργαστηριακές Εβδομάδες.  

Από την άλλη πλευρά, 5 από τα 18 τμήματα αυξάνουν τον αριθμό των υποχρεωτικών μαθημάτων 

που απαιτούν για την απονομή των πτυχίων τους. Πρόκειται για τα ΠΤΔΕ Κρήτης, Αιγαίου και Δ. 

Μακεδονίας και τα Τμήματα Προσχολικής της Θράκης και της Δ. Μακεδονίας. Πολύ σημαντικό στοιχείο 

για την κατανόηση της αύξησης των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι το γεγονός ότι δεν έχει την ίδια 

σημασία και δεν επιφέρει τις ίδιες συνέπειες για καθένα από τα προγράμματα στα οποία λαμβάνει χώρα. 

Ειδικότερα, το ΠΤΔΕ Κρήτης αυξάνοντας τα υποχρεωτικά μαθήματά του, σαφώς ενισχύει τον έλεγχο 

του τμήματος στη θεμιτή παιδαγωγική γνώση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, ωστόσο αυτό 

δεν φαίνεται να διαφοροποιεί αισθητά τη φυσιογνωμία του εν λόγω προγράμματος, αφού είχε το 

χαμηλότερο ποσοστό υποχρεωτικών μαθημάτων και σήμερα μετά την αύξηση, εξακολουθεί να ανήκει 

στα τμήματα με τα χαμηλότερα ποσοστά. Στο ΤΕΕΠΗ Θράκης από την άλλη πλευρά, η μικρή αύξηση 

που καταγράφεται ενισχύει το ήδη υψηλό ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων και την πάγια 

παιδαγωγική επιλογή του τμήματος για σημαντικό βαθμό ελέγχου της εκπαιδευτικής γνώσης που 

προσφέρει στους φοιτητές του μέσα από τα μαθήματα του προγράμματος. Το εν λόγω τμήμα εμφανίζει 

το υψηλότερο ποσοστό υποχρεωτικών μαθημάτων από όλα τα Π.Τ. και στις δυο περιόδους μελέτης των 

προγραμμάτων τους, καθιστώντας το περισσότερο συγκεντρωτικό όσον αφορά τη ρύθμιση της γνώσης 

και των ταυτοτήτων των φοιτητών. Τέλος, στην ομάδα των τμημάτων στα οποία καταγράφεται αύξηση 

του δείκτη υποχρεωτικότητας των μαθημάτων τους συναντώνται και τα δυο τμήματα του πανεπιστημίου 

της Δ. Μακεδονίας. Σε αυτή την περίπτωση, και κυρίως στο ΠΤΔΕ, η ενίσχυση της ρύθμισης 

πραγματοποιείται μέσα από αλλαγές στη βαρύτητα των μαθημάτων, τα οποία αν και αριθμητικά 

μειώνονται (από 44 απαιτούνται 36), πιστώνονται με περισσότερες διδακτικές μονάδες.                 

Τέλος, τα δεδομένα δείχνουν ότι σε τέσσερα παιδαγωγικά τμήματα δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή 

στο ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Πρόκειται για 

τα ΠΤΔΕ Αθήνας και Θράκης, για το ΤΕΠΑΕ Θεσσαλονίκης και το ΤΕΕΑΠΗ της Πάτρας. Από αυτά, τα 

τρία πρώτα εμφανίζουν σταθερά υψηλό ποσοστό του βαθμού υποχρεωτικότητας των μαθημάτων τους, 

ενώ το ΤΕΕΑΠΗ Πατρών ήταν και παραμένει το πιο «ανοιχτό» πρόγραμμα όσο αφορά την ανάπτυξη 

από τους φοιτητές του κριτηρίων επιλογής για τη συγκρότηση του ατομικού τους προγράμματος 

σπουδών.     
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     Εκτιμώντας τα ποσοστά του βαθμού υποχρεωτικότητας των μαθημάτων στα προγράμματα, 

επιβεβαιώνεται το στοιχείο που ήδη έχει αναδειχθεί στο προηγούμενο επίπεδο ανάλυσής τους200, και το 

οποίο έχει δείξει υψηλό βαθμό ελέγχου της θεμιτής γνώσης που οι φοιτητές οφείλουν να αποκτήσουν 

κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μέσα από τις ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τις αρχές 

της παιδαγωγικής ρύθμισής τους. Η διαχρονικά ισχυρή παρουσία των υποχρεωτικών μαθημάτων ως 

προαπαιτούμενα για την απονομή των πτυχίων αποτελεί ένα σημαντικό τεκμήριο του συγκεντρωτικού 

χαρακτήρα που διακρίνει τα προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών από τα πρώτα χρόνια της 

ανωτατοποίησής τους σε πανεπιστημιακά ιδρύματα μέχρι και σήμερα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι σήμερα 

στα 15 από τα 18 προγράμματα σπουδών το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων είναι υψηλότερο - 

από το 50% του συνόλου των αναγκαίων μαθημάτων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά και το 

70%201. Από την άλλη πλευρά, τα τρία τμήματα με το χαμηλότερο ποσοστό υποχρεωτικών μαθημάτων 

είναι το ΠΤΔΕ Κρήτης, το ΠΤΝ Ιωαννίνων και το ΤΕΕΑΠΗ Πάτρας. Από αυτά, στο διάστημα της 

μελέτης, το μεν πρώτο υιοθετεί αύξηση των υποχρεωτικών μαθημάτων κατά 12,6%, το δεύτερο μείωση 

κατά 23,6%, ενώ στο πρόγραμμα του ΤΕΕΑΠΗ της Πάτρας διατηρείται σταθερός ο μικρός αριθμός 

υποχρεωτικών μαθημάτων.      

 Η ανάλυση των αλλαγών στην οργανωτική δομή και το είδος των μαθημάτων που απαιτούνται 

για την απονομή των πτυχίων ανάδειξε μια σειρά ζητημάτων, τα οποία θα εντοπίσουμε εδώ και θα 

αναπτύξουμε στη συνέχεια αφού λάβουμε υπόψη και τα δεδομένα της ανάλυσης για το περιεχόμενο. 

Καταρχάς, επιβεβαιώνεται ότι τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Π.Τ. αποτελούν ένα ρευστό 

πεδίο δράσης (Bourdieu, 2000, Maton, 2005), το οποίο χρόνο με το χρόνο μετασχηματίζεται σε διάφορα 

επίπεδα. Δεύτερον, αναδεικνύεται η μεγάλη ποικιλομορφία στις διαδρομές που έχουν ακολουθήσει τα 

τμήματα μέχρι σήμερα και στις αποκρυσταλλώσεις των πρακτικών τους. Το κάθε πρόγραμμα ως μονάδα 

ανάλυσης, όπως φάνηκε στην προηγούμενη ενότητα του κεφαλαίου, αποτελεί μια διαφορετική εκδοχή 

διευθέτησης της παιδαγωγικής πρακτικής, γεγονός που αναδεικνύει την αυτονομία των τμημάτων να 

ρυθμίζουν το παιδαγωγικό πλαίσιο της λειτουργίας τους και το είδος των αλλαγών που υιοθετούν. Παρά 

την αυτονομία και την ποικιλία των επιλογών, στο σύνολο των τμημάτων, και εστιάζοντας στο κρίσιμο 

θέμα της υποχρεωτικότητας των μαθημάτων, που συζητήθηκε παραπάνω, τα δεδομένα δείχνουν ότι έχει 

                                                
200 Ο βαθμός υποχρεωτικότητας των προγραμμάτων σε αυτό το σημείο της ανάλυσης υπολογίζεται μόνο με αναφορά στα 
υποχρεωτικά μαθήματα. Να υπενθυμίσουμε ωστόσο ότι σε πολλά από τα προγράμματα προβλέπονται μαθήματα 
περιορισμένης υποχρεωτικότητας, που ενισχύουν το συνολικό επίπεδο του ελέγχου στο τι συνιστά θεμιτό περιεχόμενο. Το 
στοιχείο αυτό έχει αναπτυχθεί λεπτομερώς για καθένα από τα προγράμματα σπουδών στο Κεφάλαιο 11.  
201 Γενικά, στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, καταγράφονται από πεδίο σε πεδίο και από τμήμα σε τμήμα διαφορετικοί τρόποι 
διευθέτησης του ελέγχου του περιεχομένου μέσα από διαφορετικούς αριθμούς και τύπους υποχρεωτικών μαθημάτων. 
Απολύτως ενδεικτικά στο Μαθηματικό της Πάτρας τα υποχρεωτικά για τις τέσσερις από τις πέντε κατευθύνσεις είναι 26 από 
τα 39 (Ο.Σ. 2006-2007: 26), ενώ στο Μαθηματικό του Αιγαίου (Ο.Σ. 2011-2012: 69), τα υποχρεωτικά μαθήματα εκτός της 
ξένης γλώσσας είναι 15 από το σύνολο των 34 που απαιτούνται για την απονομή πτυχίου. Σε κάθε περίπτωση ο δείκτης 
υποχρεωτικότητας είναι ένα σημαντικό δεδομένο για την κατανόηση των συνθηκών ρύθμισης σε κάθε πρόγραμμα σπουδών.    
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συγκροτηθεί ένας κυρίαρχος παιδαγωγικός λόγος για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών με βασικό 

χαρακτηριστικό την καθιέρωση ενός μοντέλου με ισχυρό βαθμό ελέγχου στην επιλογή και τη μετάδοση 

της θεμιτής γνώσης, το οποίο σκοπό έχει να καθοδηγεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την εκπαιδευτική πορεία 

των φοιτητών και τη διαδικασία συγκρότησης των ταυτοτήτων τους. 

 Το στοιχείο του συγκεντρωτισμού και της ισχυρής ρύθμισης στα προγράμματα παραπέμπει σε 

μορφές ορατής παιδαγωγικής (Bernstein, 1990, 1996) και έχει προεκτάσεις τόσο για την επαγγελματική 

κοινωνικοποίηση και τις επαγγελματικές σταδιοδρομίες των φοιτητών ως νεοδιόριστων εκπαιδευτικών, 

όσο και ευρύτερα για το επάγγελμα και τις ταυτότητες των εκπαιδευτικών, καθώς τους «μυεί» στην 

ευκολότερη υιοθέτηση και την αναπαραγωγή στρατηγικών συμμόρφωσης στην υφιστάμενη 

πραγματικότητα (Γκόντοβος & Μαυρογίωργος, 1984). Το βασικό χαρακτηριστικό των τύπων της ορατής 

παιδαγωγικής είναι ότι εστιάζονται στην μετάδοση της γνώσης, κατευθύνοντας ρητά τους 

εκπαιδευόμενους στο θεμιτό πρότυπο εμπλοκής με τη μαθησιακή διαδικασία. Σύμφωνα με το κλασικό 

πλέον επιχείρημα της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης, όπως έχει αναπτυχθεί στη σχετική βιβλιογραφία, 

κυρίως μέσα από έρευνα στις χαμηλότερες εκπαιδευτικές βαθμίδες (Bernstein, 1996, Holland, 1981, 

Cooper & Dunne, 2000, Moss, 2003, Bourne, 2004), οι μορφές της ορατής παιδαγωγικής είναι 

πιθανότερο να υποστηρίζουν τους εκπαιδευομένους από κοινωνικά περιβάλλοντα τα οποία υπολείπονται 

σε πόρους οικονομικούς αλλά κυρίως συμβολικούς, να αναγνωρίσουν ευκολότερα τους εκάστοτε 

παιδαγωγικούς κανόνες και να πραγματώσουν θεμιτά εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Αντίστοιχες 

ερευνητικές προσεγγίσεις δεν είναι διαδεδομένες στο επίπεδο της πανεπιστημιακής και εν γένει της 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γεγονός που μπορεί να εξηγείται με βάση την αντίληψη ότι οι εκπαιδευόμενοι 

έχουν συμπληρώσει μακροχρόνια παραμονή στο εκπαιδευτικό σύστημα, οπότε είναι σε θέση πλέον 

ανεξάρτητα από τις κοινωνικές τους καταβολές να διαχειριστούν επιτυχώς το εκπαιδευτικό περιβάλλον 

στο οποίο ανήκουν και να κάνουν τις επιλογές τους αυτόνομα και κοινωνικά ουδέτερα202. 

Η Power (2006 και Power et al., 2003) έχει συμβάλει σε αυτή την ερευνητική περιοχή. 

Εστιάζοντας στις αφηγήσεις νέων ενηλίκων μεσαίας τάξης με πανεπιστημιακή μόρφωση επιχειρεί να 

κατανοήσει καλύτερα την πολυπλοκότητα της κατασκευής ταυτοτήτων και με βασική αναφορά στη 

θεωρία του Bernstein να διερευνήσει «τη δυνατότητα σύνδεσης των λεπτών και μερικές φορές 

φαινομενικά ασήμαντων διαφορών μεταξύ των ατόμων με ευρύτερες κοινωνικές δομές και τις σύγχρονες 

τάσεις αλλαγής» (Power, 2006: 105). Το έλλειμμα που εντοπίζει είναι ότι στην υπάρχουσα θεωρία δεν 

είναι σαφή τα κριτήρια και οι αρχές με τις οποίες τα άτομα επιλέγουν την ταυτότητά τους, πρόβλημα που  

δυσχεραίνει και τη συσχέτιση της παιδαγωγικής ταυτότητας με την κοινωνική προέλευση (τάξη). Το 

                                                
202 Εν τούτοις από τον ορίζοντα που διαμορφώνει η σημερινή συγκυρία της μαζικοποιημένης φοίτησης στο πανεπιστήμιο 
φαίνεται ευκολότερο να συλλάβουμε το πρόβλημα των επιλογών και τη σύνδεση με την προέλευση και την πορεία των 
σπουδών (Σιάνου-Κύργιου, 2010, Μονιάρου-Παπακωνσταντίνου, 2009, Κυρίδης, 1997, Reay et al., 2005, Clegg, 2011).   



 
378 

ζήτημα της συσχέτισης αυτής στο επίπεδο της ανάλυσης προγραμμάτων τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης 

τίθεται ως εξής: ποιος (πρέπει να) έχει πρόσβαση σε τι, πού, πότε και μέσα από ποιες παιδαγωγικές 

πρακτικές;  

Το ερώτημα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ειδικά για τα πεδίο της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών, που μελετάται εδώ, λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια που καταγράφεται σε πρόσφατη 

έρευνα ανάμεσα στην κοινωνικοεπαγγελαμτική κατηγορία του πατέρα και τη συμμετοχή των φοιτητών 

στα τμήματα και στους αντίστοιχους επιστημονικούς κλάδους σπουδών.  Ενδεικτικά τα δεδομένα της εν 

λόγω έρευνας δείχνουν ότι το 39,3% των φοιτητών στα Τμήματα Νηπιαγωγών και το 36,7% στα ΠΤΔΕ 

έχουν πατέρα μη ειδικευμένο ή ανειδίκευτο εργάτη, ενώ το 83,4% των φοιτητών της Ιατρικής έχουν 

πατέρα που ασκεί μη χειρωνακτικό επαγγέλματα (Σιάνου-Κύργιου, 2010: 175-179). Το στοιχείο της 

αυστηρής ρύθμισης στην επιλογή και τη μετάδοση της γνώσης, όπως τεκμηριώνεται από τον υψηλό 

βαθμό υποχρεωτικότητας των μαθημάτων στην πλειονότητα των Π.Τ., προωθεί ένα κανονιστικό μοντέλο 

πρόσβασης στη γνώση,203 το όποιο  υποθέτουμε ότι θα έχει προεκτάσεις και συνέπειες στις ταυτότητες 

και τις μελλοντικές σταδιοδρομίες των φοιτητών, ανάλογα βεβαίως με τις κοινωνικές τους καταβολές και 

τη δυνατότητά τους να αναγνωρίζουν τις κυρίαρχες παιδαγωγικές αρχές και να ανασυγκροτούν τα 

νοήματα με τρόπο που να τους οδηγεί σε θεμιτές ή/και σε προνομιακές ταυτότητες. Πρόκειται για ζήτημα 

που ξεπερνά τα όρια της παρούσας μελέτης, ωστόσο φαίνεται να ανακύπτει από τα δεδομένα ως θέμα για 

μελλοντική έρευνα στο πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών.    

  Στο επίπεδο του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών, ο αυστηρός ρυθμιστικός λόγος των 

παιδαγωγικών τμημάτων φαίνεται ότι συμβάλει στην αναπαραγωγή του συγκεντρωτικού λόγου του 

ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος εγχαράσσοντας αντίστοιχα πρότυπα μελλοντικής επαγγελματικής 

ταυτότητας και δράσης στους νέους εκπαιδευτικούς. Το στοιχείο της αναπαραγωγής του λόγου έχει 

διάφορες εκφάνσεις, που επίσης χρειάζεται ειδική ερευνητική προσέγγιση για να αναδειχθούν. 

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες εκδηλώσεις που φαίνεται να σχετίζονται με την ανάγκη των 

εκπαιδευτικών για καθοδήγηση ως στοιχείο της ταυτότητάς τους και εντοπίζονται από απλή παρατήρηση 

του πεδίου. Ένα πρώτο βασικό στοιχείο στο λόγο που αρθρώνουν οι εκπαιδευτικοί είναι οι περιορισμοί 

και ο έλεγχος που τους θέτουν το υπουργείο, οι προϊστάμενες αρχές ή το αναλυτικό πρόγραμμα, 

προκειμένου να νομιμοποιήσουν κάποιες από τις επιλογές τους ή τις πρακτικές τους στην 

καθημερινότητα της τάξης τους. Επίσης, στην καθημερινή τους εκπαιδευτική πρακτική, και παρά τα 

αντίθετα μηνύματα, δύσκολα εγκαταλείπουν πρότυπα μετάδοσης και αυστηρής ρύθμισης της γνώσης που 

θα πρέπει να αποκτούν οι μαθητές. Τέλος, ένα από τα βασικά αιτήματα των εκπαιδευτικών για χρόνια 
                                                
203 Ένα αντεπιχείρημα που θα μπορούσε να διατυπωθεί με δεδομένο ότι ο υψηλός δείκτης υποχρεωτικότητας φαίνεται να μην 
αποτελεί ίδιον μόνο των Π.Τ. είναι ότι στα πλαίσια της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, λόγω της υψηλής εξειδίκευσης της 
γνώσης, απαιτείται αυστηρός έλεγχος του περιεχομένου. Σε κάθε περίπτωση αυτή η συνθήκη της αυστηρής ρύθμισης έχει 
συνέπειες για το είδος των ταυτοτήτων.    
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αφορά στην επιμόρφωση. Πρόκειται για ένα αίτημα που δεν εκκινεί από την προωθούμενο σήμερα 

πλαίσιο της ‘δια βίου μάθησης’ (Παπαδάκης & Σπυριδάκης, 2011), αλλά μάλλον σχςτίζεται με την 

ανάγκη των εκπαιδευτικών για καθοδήγηση της επαγγελματικής τους δράσης, αφού εντείνεται σε 

περιόδους που ένα νέο μέτρο εκπαιδευτικής πολιτικής πρόκειται να εφαρμοστεί. Βεβαίως, αυτά 

αποτελούν στοιχεία αναδρομικών τύπων ταυτότητας, και αποτελεί ερώτημα το κατά πόσο συνάδουν με 

το σύγχρονο λόγο των «ανοικτών σχολείων», των δικτύων σχολείων κλπ, τα οποία ως πρακτικές 

απαιτούν μεγαλύτερη αυτονομία για τους εκπαιδευτικούς θεσμικά, αλλά και βασικό στοιχείο της 

επαγγελματικής τους ταυτότητας. 
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12.2. Το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων 
 

Ο δεύτερος άξονας στον οποίο εστιάζεται η συζήτηση των αλλαγών στα προγράμματα σπουδών 

στην παρούσα ενότητα είναι το περιεχόμενο της γνώσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται και εκτιμώνται 

συνολικά οι αλλαγές που καταγράφτηκαν στην επιλογή και την οργάνωση του περιεχομένου, όσον 

αφορά τα μαθήματα, την πρακτική άσκηση και τις διπλωματικές εργασίες.  

 

12.2.1. Τα  μαθήματα 
 
 Μεθοδολογικά στην παρούσα έρευνα τα μαθήματα αναγνωρίζονται ως ο βασικός κορμός του 

περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, γεγονός που δικαιολογεί τη μεγάλη έμφαση που δόθηκε 

στην ανάλυσή τους. Οι βασικοί λόγοι που τα μαθήματα αναγνωρίζονται ως τέτοια είναι, πρώτον, ότι 

καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος του διδακτικού χρόνου των προγραμμάτων και, δεύτερον, ότι 

άμεσα (όπου ορίζονται ως προαπαιτούμενα) ή έμμεσα τροφοδοτούν γνωστικά τόσο τη διαδοχή των 

μαθημάτων στα μεγαλύτερα εξάμηνα σπουδών, όσο και τις υπόλοιπες κύριες εκπαιδευτικές 

δραστηριότητές τους, δηλαδή την πρακτική άσκηση και την εκπόνηση των διπλωματικών εργασιών. Η 

κεντρική θέση των μαθημάτων στα προγράμματα έχει ως αναγκαία συνέπεια οι οργανωτικές αρχές τους 

και οι όποιες αλλαγές καταγράφονται σε αυτές στο πέρασμα του χρόνου, να καθορίζουν σε μεγάλο 

βαθμό τη φυσιογνωμία κάθε προγράμματος και τα μηνύματα που μεταδίδουν στους φοιτητές τους, 

διαμορφώνοντας τις εκπαιδευτικές και μελλοντικά επαγγελματικές τους ταυτότητες.  

Στην παρούσα υποενότητα επιλέχθηκε από τα διαθέσιμα δεδομένα σχετικά με τα μαθήματα να 

συζητηθούν συγκεκριμένες ποσοτικές και ποιοτικές παράμετροι, που θα μας επιτρέψουν να εκτιμήσουμε 

την παρουσία και το ρόλο που τα μαθήματα έχουν σήμερα στα προγράμματα αναφορικά με τις 

οργανωτικές αρχές και τον προσανατολισμό της γνώσης. Σκοπός είναι να αναδειχθούν οι αλλαγές και οι 

αποκρυσταλλώσεις του περιεχομένου και στη συνέχεια να εκτιμηθούν οι ανταποκρίσεις τους στον λόγο 

των ευρωπαϊκών πολιτικών αφενός για εκπαιδευτικές δομές που να προωθούν μαθησιακά αποτελέσματα 

και ικανότητες στους αποφοίτους (Εuropean Parliament & Εuropean Council, 2008, Tuning Project, 

2003) και αφετέρου για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων για 

τους ευρωπαίους εκπαιδευτικούς (European Commission, 2005d, 2007b, European Union, 2010).   

Το «πρόβλημα της γνώσης» και το διαχρονικό ερώτημα «τι θα πρέπει να διδάσκουμε» (Young, 

2006, Moore, 2007), καθοδήγησε την παρούσα έρευνα στις συγκεκριμένες παραμέτρους ανάλυσης. Το 

κρίσιμα αυτά ζητήματα για την επιστημολογία και την εκπαίδευση στις μέρες μας δέχονται μια 

‘προκλητική’ ανατροφοδότηση από το ισχυρό πεδίο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Οι 

πολιτικές για τη ρύθμιση του τριγώνου «εκπαίδευση, έρευνα, καινοτομία», με απώτερο στόχο την 
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επίτευξη της λεγόμενης «κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης» (European Council, 2000, 2007a), 

συνιστούν ευθεία παρέμβαση στις παγιωμένες συνθήκες της (ανα)-παραγωγής της γνώσης και της 

κοινωνικής ρύθμισης. Σε αυτό τα περιβάλλον ισχυροποιείται το θεωρητικό αίτημα των εκπροσώπων του 

κριτικού ρεαλισμού για μια θεωρία ανάλυσης του προγράμματος σπουδών και της γνώσης που να 

διερευνά, «πρώτον, το ρόλο των ‘εξωτερικών’ συμφερόντων και των σχέσεων της εξουσίας για την 

κατασκευή της γνώσης (και στην έρευνα και στο πρόγραμμα σπουδών) και, δεύτερον, ‘τον τρόπο που οι 

τύποι της κοινωνικής οργάνωσης που προκρίνονται από “γνωστικά” συμφέροντα μπορούν να 

διαμορφώσουν την οργάνωση της ίδιας της κοινωνίας’» (Moore & Young, 2001, Gewirtz & Cribb, 2009: 

119).  

Οι πιέσεις τον υπερεθνικών πολιτικών μορφωμάτων προς τα κράτη και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

προωθούν ένα λόγο ή αλλιώς μια κουλτούρα αλλαγής με σκοπό την εγκαθίδρυση περισσότερο 

νεοφιλελεύθερων προτύπων διαχείρισης, αφενός, των υλικών και συμβολικών πόρων, και αφετέρου της 

οργάνωσης της κοινωνικής ζωής (Moore with Jones, 2007). Σύμφωνα με την ανάλυση των Moore και 

Jones (ό.π. 2007: 9) «ο λόγος της αλλαγής βασίζεται και προωθεί ένα λόγο ‘ικανοτήτων’, που συνδέεται 

με το ευρύτερο πολιτικό πρόγραμμα το οποίο επιφέρει εμπορευματοποίηση της επαγγελματικής 

εξειδίκευσης». Η εμπορευματοποίηση η οποία υποδηλώνεται με αναφορές όπως, «κόσμος της εργασίας» 

και «κοινωνία των δεξιοτήτων» αναγνωρίζεται ως κρίσιμη αρχή αναπλαισίωσης του παιδαγωγικού λόγου 

στη μεθοδολογία των «ικανοτήτων», με αποτέλεσμα «ο διδακτικός λόγος (σε αυτόν τον τύπο 

προγραμμάτων) να αναπαράγει ουσιαστικά το ρυθμιστικό λόγο της αγοράς» (Moore with Jones, 2007: 

10)204. Η χαλάρωση των συνόρων σε αυτή την περίπτωση παραπέμπει σε εξωστρεφή προσανατολισμό 

των προβαλλόμενων ταυτοτήτων και συνοδεύεται από χαλάρωση και στις αρχές της μόνωσης μεταξύ 

των επιστημονικών πεδίων από όπου αντλούνται οι πόροι γνώσης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

φάσματος προγραμμάτων διαθεματικού τύπου, με λιγότερα η περισσότερα στοιχεία του γενικισμού 

(Bernstein, 2000, Moore, 2004, Clegg & Ashwirth, 2006, Moore with Jones, 2007: 10, Muller, 2009).  

Η ιδέα ότι τα προγράμματα αποτελούν «αυθαίρετες μείξεις» αρχών οργάνωσης της γνώσης, «με 

την έννοια ότι οι σχεδιαστές τους μπορούν να θέσουν τις αρχές της επιλογής, οι οποίες μπορεί να είναι 

περισσότερο ή λιγότερο συμβατές με τη δομή των επιστημονικών πεδίων/πειθαρχιών» (Muller, 2009, 

σελ. 214, και Gamble, 2004, 2006, όπως παρατίθεται στο Moore, 2009), στηρίζει τις μεθοδολογικές 

επιλογές της παρούσας έρευνας για τη διερεύνηση των αλλαγών στα προγράμματα διαχρονικά, αλλά και 

για τις πιθανές ανταποκρίσεις που οι αλλαγές αυτές συνιστούν απέναντι στο πλαίσιο που θέτουν οι 

ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές.  

                                                
204 Για μια κριτική προσέγγιση στον αμφίσημο λόγο της ‘Κοινωνίας των δεξιοτήτων’ όπως αυτός συναρθρώνεται σήμερα 
μέσα από τη σχέση πολιτικών εκπαίδευσης/κατάρτισης και απασχολησιμότητας Βλ. Παπαδάκης (2006). Βλ. επίσης, 
Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη (2011). 
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 Το ζήτημα της ανταπόκρισης των προγραμμάτων στις υπερεθνικές πολιτικές οδηγεί και εστιάζει 

την ανάλυση στην εικόνα που εμφανίζουν ο διεπιστημονικός και διαθεματικός τύπος προγραμμάτων, 

καθώς αυτοί διακρίνονται από οργανωτικές αρχές -χαλαρές ταξινομήσεις σε συνδυασμό με εσωστρεφή 

και εξωστρεφή προβολή, αντίστοιχα-, οι οποίες είναι περισσότερο συμβατές με τον κυρίαρχο λόγο και τις 

πιέσεις για τη αλλαγή στο πεδίο παραγωγής και αναπαραγωγής της γνώσης. Τα ειδικά ερωτήματα που 

διαπραγματευόμαστε σε αυτό το σημείο είναι αν και σε ποιο βαθμό τα Παιδαγωγικά Τμήματα αλλάζουν 

όσον αφορά τους τύπους οργάνωσης των μαθημάτων τους και πώς τελικά οι αρχές οργάνωσης των 

προγραμμάτων σήμερα προσεγγίζουν αυτές του κυρίαρχου λόγου για την οργάνωση της γνώσης.   

 Στον Πίνακα 12.3 που ακολουθεί παρατίθενται οι αλλαγές ως αύξηση (+) ή μείωση (-) στις 

αριθμητικές κατανομές των μαθημάτων των ΠΠΣ των Π.Τ. κατά την περίοδο της μελέτης τους, όπως 

αυτές προέκυψαν από την κειμενική ανάλυση των περιγραφών που παρατίθενται στους οδηγούς 

σπουδών (Βλ. σχετικά και Παραρτήματα Ε.2). Για κάθε πρόγραμμα παρουσιάζεται στην πρώτη στήλη ο 

αριθμός αλλαγής για το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων και στη συνέχεια ο αριθμός αλλαγής 

για καθέναν από τους τέσσερις τύπους οργάνωσης της γνώσης (Μονοεπιστημονικός Ακαδημαϊκός, 

Επαγγελματικός 1, Διεπιστημονικός Ακαδημαϊκός και Διαθεματικός Επαγγελματικός), οι οποίοι είναι οι 

επικρατέστεροι, συγκεντρώνοντας το σύνολο σχεδόν των μαθημάτων των προγραμμάτων των Π.Τ. 

 

Πίνακας 12.3: Αλλαγές στον αριθμό των μαθημάτων των Προγραμμάτων Σπουδών    
 
 

Τμήματα 

Αλλαγές (+ ή -) στις αριθμητικές κατανομές των μαθημάτων στα ΠΠΣ  
στην περίοδο μελέτης 

Αλλαγή στον 
αριθμό των 

μαθημάτων205 

Μον/κά 
Ακαδημαϊκά  

(Τα+Π+ΕσΠρ) 

Επαγγελαμτικά 
Τύπου 1 

(Τ+Π+ΕξΠρ) 

Διεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά  
(Τ-Π+ΕσΠρ) 

Διαθεματικά 
επαγγελματικά  
(Τ-Π+ΕξΠρ) 

ΠΤΔΕ Αθήνας + 72 -2 +9 +21 +43 
ΠΤΔΕ Θεσ /κης - 43 -7 -16 -7 -13 
ΠΤΔΕ Πάτρας + 52 +2 -4 +8 +24 
ΠΤΔΕ Ιωαννίνων + 29 -3 +9 +13 +13 
ΠΤΔΕ Κρήτης + 118 +8 +10 +19 +46 
ΠΤΔΕ Θεσσαλίας + 18 -4 -1 +2 +15 
ΠΤΔΕ Θράκης + 6 -12 -5 -3 +11 
ΠΤΔΕ Αιγαίου + 16 - +10 +9 +21 
ΠΤΔΕ Δ. Μακ/νίας  + 21 -1 +9 -11 +7 
ΤΕΑΠΗ Αθήνας  + 5 -1 +4 -11 +10 
ΤΕΠΑΕ Θες/κης + 15 -1 +4 +1 +5 
ΤΕΕΑΠΗ Πάτρας + 3 - +1 -5 +27 
ΠΤΝ Ιωαννίνων  + 23 - -1 +7 +27 
ΠΤΠΕ Κρήτης  - 4 -1 -1 +13 +4 
ΠΤΠΕ Θεσσαλίας -25 +3 +11 +1 +15 
ΤΕΕΠΗ Θράκης +36 +1 +11 -3 +8 
ΤΕΑΠΕΣ Αιγαίου +109 +6 +20 +45 +45 
ΠΤΝ Δ. Μακεδονίας  -10 -3 +2 +1 +5 

 
                                                
205 Διευκρινίζουμε ότι πρόκειται για το σύνολο των προσφερομένων μαθημάτων κάθε προγράμματος και όχι το σύνολο των μαθημάτων με 
περιγραφές, μέρος των οποίων αποτελούν τα σύνολα κάθε τύπου μαθημάτων (βλ. σχετικά στο Κεφάλαιο 9ο της Μεθοδολογίας και στο 
Παράτημα Ε.2). Αυτός είναι και ο λόγος που ο αριθμός αλλαγής των μαθημάτων που συγκεντρώνουν οι τέσσερις τύποι κάθε προγράμματος 
δεν συμπίπτουν με την αριθμητική αλλαγή του συνόλου των μαθημάτων του. Εξαίρεση αποτελεί τα ΠΤΔΕ Θεσσαλονίκης που και στις δυο 
περιόδους μελέτης του δεν περιέχει κανένα μάθημα χωρίς περιγραφή.   
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Καταρχάς, τα δεδομένα που προκύπτουν από τη σύγκριση των προγραμμάτων σε διάστημα μιας 

δεκαετίας δείχνουν ότι τα 13 από τα 18 προγράμματα εμφανίζουν αύξηση του συνολικού αριθμού των 

μαθημάτων που προσφέρουν. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι καταγράφονται σημαντικές διαφορές στο 

βαθμό της αύξησης των μαθημάτων από τμήμα σε τμήμα, οι οποίες όμως μπορούν να ομαδοποιηθούν σε 

τέσσερις βασικές κατηγορίες. Έτσι, τα προγράμματα του ΠΤΔΕ Κρήτης και του ΤΕΑΠΕΣ Αιγαίου 

εμφανίζουν αύξηση που ξεπερνά τα 100 μαθήματα. Ακολουθούν το ΠΤΔΕ Αθήνας και Πάτρας με 

αύξηση 72 και 52 μαθημάτων, αντίστοιχα. Τα προγράμματα των ΠΤΔΕ Ιωαννίνων (29), ΠΤΔΕ 

Θεσσαλίας (18), ΤΕΠΑΕ Θεσ/κης (15), ΠΤΝ Ιωαννίνων (23) και ΤΕΑΠΕΣ Αιγαίου (36) είναι τμήματα 

με μέσο όρο αύξησης περίπου 25 μαθημάτων. Τέλος, αύξηση κάτω από 10 μαθήματα βρίσκουμε στο 

ΠΤΔΕ Θράκης (6), στο ΤΕΑΠΗ Αθήνας (5) και στο ΤΕΕΑΠΗ Πάτρας (3). Από την άλλη πλευρά τα 

τμήματα που εμφανίζουν μείωση των μαθημάτων είναι τα ΠΤΔΕ Θεσσαλονίκης (43)206, και Δ. 

Μακεδονίας (21), τα ΠΤΠΕ Κρήτης (4) και Θεσσαλίας (25) και το ΠΤΝ Δ. Μακεδονίας (10).  

Όσο αφορά τους τύπους μαθημάτων, η εικόνα της αλλαγής που καταγράφεται στα προγράμματα 

γίνεται πολυπαραγοντική207και άρα περισσότερο πολύπλοκη στην ανάλυσή της. Στα πλαίσια της 

ποιοτικής ανάλυσης των προγραμμάτων σπουδών που ακολουθείται στην παρούσα εργασία, η πρώτη 

παρατήρηση που μπορεί να γίνει είναι ότι όλοι οι τύποι οργάνωσης εμφανίζουν αλλαγές διαφορετικής 

έκτασης όσον αφορά το βαθμό της αντιπροσώπευσής τους στα προγράμματα. Η ανάγνωση του Πίνακα 

12.3 με αρχή τα μονοεπιστημονικά ακαδημαϊκά και κατάληξη στα διαθεματικά επαγγελματικά δείχνει 

μια σαφή κλιμάκωση της αλλαγής, η οποία ισχυροποιεί σαφέστατα την παρουσία των τελευταίων στα 

σημερινά προγράμματα σπουδών των Π.Τ. Ειδικότερα, η κατηγορία των μονοεπιστημονικών 

ακαδημαϊκού τύπου μαθημάτων στο νεότερο πρόγραμμα εμφανίζει τις μικρότερες αλλαγές συγκριτικά με 

τις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες μαθημάτων. Πρόκειται για έναν τύπο μαθημάτων με σταθερή θέση, παρά 

τις μειώσεις σε 10 από τα 18 τμήματα, αλλά με περισσότερο αδύναμη παρουσία σε αναλογία με τους 

υπόλοιπους τύπους μαθημάτων, που όπως θα αναπτύξουμε στη συνέχεια έχουν αυξήσει σημαντικά τον 

αριθμό τους στην πλειονότητα των προγραμμάτων.  

Στη συνέχεια τα δεδομένα της ανάλυσης δείχνουν ότι τα επαγγελματικά μαθήματα τύπου 1 και τα 

μαθήματα με διεπιστημονικές αρχές οργάνωσης του περιεχομένου τους, παρά τις επιμέρους διαφορές 

                                                
206  Ένα στοιχείο που χρειάζεται να υπενθυμίσουμε προκειμένου να εκτιμηθεί σωστά η μείωση που εμφανίζουν τα μαθήματα 
στο εν λόγω πρόγραμμα είναι ότι τα υποχρεωτικά μαθήματα μειώνονται αριθμητικά χωρίς να αλλάζει σημαντικά ο διδακτικός 
τους χρόνος καθώς διδάσκονται 6 ώρες της βδομάδα, αντί 3. Αυτό σημαίνει ότι η πραγματική μείωση είναι μικρότερη σε 
δυναμική από ό,τι δείχνει η αριθμητική αποτύπωση. 
207 Τα αριθμητικά δεδομένα όπως έχουν προκύψει από την ποιοτική ανάλυση των προγραμμάτων σπουδών, προσφέρονται και 
για ποσοτική επεξεργασία (Βλ. Τέταρτο Μέρος), η οποία θα είναι χρήσιμη στο να αναδειχθούν όλες οι στατιστικά σημαντικές 
συσχετίσεις ανάμεσα στις κατηγορίες ανάλυσης μέσα από τον υπολογισμό ποσοτικών δεικτών. Ωστόσο, σε αυτό το σημείο η 
στατιστική επεξεργασία ξεπερνά τα όρια της παρούσας μελέτης. Η ποιοτική προσέγγιση των δεδομένων κρίνεται 
καταλληλότερη και επαρκής προκειμένου να αναδειχθούν τα κυρίαρχα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων σπουδών 
και οι τάσεις αλλαγής.     
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από τμήμα σε τμήμα στις περιόδους μελέτης (βλ. ειδικότερα και Παράρτημα Ε.2) συνολικά εμφανίζουν 

ισχυρή παρουσία και παρόμοια δυναμική αλλαγής. Πρόκειται για δύο κατηγορίες μαθημάτων που στα 

περισσότερα προγράμματα ενισχύουν την παρουσία τους, αντιπροσωπεύοντας τα μεν πρώτα κυρίως 

επιστημονικά αντικείμενα με προσανατολισμό στη διδακτική, τα δε δεύτερα περιοχές γνώσης που 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αναπλαισίωσης της γνώσης και της προσέγγισης των επιστημονικών 

ζητημάτων του ευρύτερου χώρου των επιστημών της εκπαίδευσης με διεπιστημονικά κριτήρια. 

Ενδεικτικά, ένα τίτλος μαθήματος που αποτυπώνει την ιδέα των επαγγελματικών μαθημάτων τύπου 1 

είναι ‘Διδακτική της πρώτης ανάγνωσης και γραφής’ (ΠΤΔΕ Δ. Μακεδονίας, 2008-2009, Παράρτημα 

Ε.1.9.1) και ένας χαρακτηριστικός τίτλος διεπιστημονικού μαθήματος είναι ‘Κοινωνιολογικές και 

παιδαγωγικές έννοιες για την κατανόηση της φυσικής αγωγής και του αθλητισμού’ (ΠΤΔΕ Ιωαννίνων 

2008-2009, ΠαράρτημαΕ.1.4.1).208 Τέλος, ένα στοιχείο που σύμφωνα με τα δεδομένα χαρακτηρίζει τις 

ομάδες των δυο αυτών τύπων προγραμμάτων είναι ότι εμφανίζουν μεγαλύτερη ποικιλία αυξομειώσεων 

από τμήμα σε τμήμα, στοιχείο που παραπέμπει σε μεγαλύτερη διαφοροποίηση ως προς τα κριτήρια 

επιλογής των συγκεκριμένων τύπων οργάνωσης του περιεχομένου συγκριτικά με τους δυο ακραίους 

τύπους προγραμμάτων, δηλαδή τα μονοεπιστημονικά ακαδημαϊκά, που ήδη συζητήθηκαν, και τα 

διαθεματικά επαγγελματικά μαθήματα που συζητιούνται στη συνέχεια.  

 

12.2.1.1. Αλλαγές στα μαθήματα Διαθεματικού τύπου 
 
 

 Η μεγάλη σπουδαιότητα του διαθεματικού τύπου οργάνωσης της γνώσης για την κατανόηση της 

έκτασης και του είδους των αλλαγών που έχουν συμβεί στην παρούσα συγκυρία στα προγράμματα 

σπουδών των Π.Τ., και προκειμένου να διευκολυνθεί η συζήτηση, καθιστά αναγκαία την αναλυτική 

παρουσίαση των δεδομένων για τα μαθήματα διαθεματικού τύπου, όπως προέκυψαν από την κειμενική 

ανάλυση των περιγραφών των μαθημάτων (Παραρτήματα Ε.1 και Ε.2). Υπενθυμίζουμε σε αυτό το 

σημείο ότι ο διαθεματικός τύπος αναπλαισίωσης της γνώσης σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο 

ανάλυσης διακρίνεται από ασθενή ταξινόμηση, ισχυρή περιχάραξη και εξωστρεφή προσανατολισμό στα 

νοήματα. 

 Με σκοπό να αποτυπωθεί η εικόνα της αλλαγής σε αυτό το επίπεδο και να αναδειχθούν οι 

αποκρυσταλλώσεις του εμπειρικού πεδίου, στον Πίνακα 12.4 που ακολουθεί, παρουσιάζονται ανά τμήμα 

αφενός ο αριθμός αύξησης που καταγράφτηκε στα μαθήματα αυτά κατά την περίοδο μελέτης και 

                                                
208 Σημειώνουμε ότι πολύ συχνά οι περιγραφές των μαθημάτων δεν ανταποκρίνονται στις οργανωτικές αρχές του 
περιεχομένου στις οποίες παρέπεμπαν οι τίτλοι. Αυτό δικαιολογεί γιατί μαθήματα με παρόμοιους ή και ίδιους τίτλους π.χ. 
Ιστορία της εκπαίδευσης ή Διοίκηση της εκπαίδευσης, ενδέχεται να εμφανίζονται σε διαφορετικό τύπο από πρόγραμμα σε 
πρόγραμμα.  
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αφετέρου το ποσοστό των διαθεματικών μαθημάτων επί του συνόλου των προσφερομένων μαθημάτων 

στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών. Για την οικονομία της παρουσίασης τα τμήματα ομαδοποιούνται 

σε τέσσερις κατηγορίες ανάλογα με την αύξηση που εμφανίζουν. Έτσι ο Πίνακας 12.4 αποκτά τη μορφή 

πίνακα διπλής κατεύθυνσης, υπό την έννοια ότι παρουσιάζει ταυτόχρονα για κάθε τμήμα το επίπεδο 

αύξησης των μαθημάτων διαθεματικού τύπου στην περίοδο μελέτης των προγραμμάτων, και το ποσοστό 

που κατέχουν στα σημερινά προγράμματα επί του συνόλου των προσφερόμενων μαθημάτων. Τα 

τμήματα παρουσιάζονται με αύξουσα σειρά του ποσοστού των μαθημάτων διαθεματικού τύπου.  

 

Πίνακας 12.4: Οι αλλαγές στα μαθήματα διαθεματικού τύπου 
 

 

Σύνολο 
μαθημάτων 

με 
περιγραφές 

Μαθήματα 
διαθεματικού 

τύπου 
 (2008-2009) 

Αύξηση στις αριθμητικές κατανομές των μαθημάτων διαθεματικού τύπου στα ΠΠΣ 
κατά την περίοδο μελέτης σε σχέση με τα παλαιότερα ΠΠΣ 

Αύξηση 
<10  

μαθήματα 

Αύξηση 
10-20 

 μαθήματα  

Αύξηση 
20-30 

 μαθήματα  

Αύξηση 
>40 

 μαθήματα Σ % 

107 26 24  ΠΤΔΕ Θράκης   
77 19 25 ΠΤΠΕ Κρήτης    
70 19 27 ΤΕΕΠΗ Θράκης    
89 26 29  ΤΕΑΠΗ Αθήνας   
89 27 30  ΠΤΔΕ Ιωαννίνων   
184 61 33    ΠΤΔΕ Αθήνας 
161 57 35    ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου 
86 31 36  ΠΤΔΕ Θεσσαλίας   
99 36 36   ΤΕΕΑΠΗ Πάτρας  
107 40 37 ΠΤΝ Δ. Μακεδονίας    
215 79 37    ΠΤΔΕ Κρήτης 
89 36 40   ΠΤΔΕ Αιγαίου  
104 43 41 ΠΤΔΕ Δ. 

Μακεδονίας 
   

89 37 42   ΠΤΝ Ιωαννίνων  
80 34 43  ΠΤΠΕ Θεσσαλίας   
127 56 44 ΤΕΠΑΕ Θεσ/κης    
133 59 44   ΠΤΔΕ Πάτρας  

   Μείωση  στις αριθμητικές κατανομές των μαθημάτων διαθεματικού τύπου 
67 24 36   ΠΤΔΕ Θεσ /κης 

 (-13)   

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα, τα Π.Τ. εμφανίζουν μια σημαντικά διαφοροποιημένη 

εικόνα μεταξύ τους ως προς την αλλαγή στον αριθμό μαθημάτων με διαθεματικές αρχές οργάνωσης της 

γνώσης που συμπεριλαμβάνουν στα προγράμματά τους. Ενδεικτικά, μικρή αύξηση κάτω από 10 

μαθήματα καταγράφεται σε πέντε τμήματα, στο ΠΤΠΕ Κρήτης, στο ΤΕΕΠΗ Θράκης, στα ΠΤΔΕ και 

ΠΤΝ Δ. Μακεδονίας και στο ΤΕΠΑΕ Θεσσαλονίκης. Ενώ, αντίθετα, αύξηση που ξεπερνά τα 40 

μαθήματα καταγράφεται στα ΠΤΔΕ Αθήνας και Κρήτης, και στο ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου. Επίσης, ανάμεσα 

στα δεκαοχτώ υπάρχει και ένα τμήμα, το ΠΤΔΕ Θεσσαλονίκης, στο οποίο καταγράφεται μείωση των 

μαθημάτων διαθεματικού τύπου κατά 13. Το στοιχείο που προκύπτει από την πρώτη ανάγνωση του 

πίνακα, ότι δηλαδή οι απόλυτοι αριθμοί αύξησης ή μείωσης των μαθημάτων διαθεματικού τύπου στα 

προγράμματα δεν είναι ανάλογοι με το ποσοστό που τελικά τα μαθήματα αυτά κατέχουν σε κάθε 
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πρόγραμμα, είναι σημαντικό για την ανάδειξη στη συνέχεια των ποιοτικών χαρακτηριστικών της 

αλλαγής και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσεται και αποκρυσταλλώνεται το πεδίο της 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών σήμερα, όσον αφορά τους τύπους των μαθημάτων που πριμοδοτεί. 

Παρά τις διαφορετικές πορείες αλλαγής, τα δεδομένα της ανάλυσης δείχνουν ότι τα μαθήματα 

διαθεματικού τύπου αποτελούν τη δημοφιλέστερη επιλογή οργάνωσης της εκπαιδευτικής γνώσης στην 

πλειονότητα των τμημάτων για το Ακ. Έτος 2008-2009. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 12.4, το ποσοστά 

που συγκεντρώνουν τα συγκεκριμένα μαθήματα στα περισσότερα προγράμματα σπουδών είναι στην 

πλειονότητα των τμημάτων πολύ μεγαλύτερο από το ¼ των προσφερομένων μαθημάτων, ωστόσο το 

εύρος που καταγράφεται ανάμεσα στα τμήματα με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ποσοστά 

διαθεματικών μαθημάτων είναι σημαντικό. Ενδεικτικά, στο ΤΕΠΑΕ Θεσσαλονίκης και στο ΠΤΔΕ 

Πάτρας καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό (44%), ενώ στο ΠΤΔΕ Θράκης και στο ΠΤΠΕ Κρήτης τα 

χαμηλότερα (24% και 25% αντίστοιχα).  

Ειδικότερα, στα δεδομένα διακρίνονται τρεις βασικές τάσεις και οι αντίστοιχες ομάδες τμημάτων. 

Η πρώτη τάση ομαδοποιεί τα τμήματα με ποσοστά μαθημάτων διαθεματικού τύπου μεταξύ 20% και 29% 

του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος. Πρόκειται για το ΠΤΔΕ και το ΤΕΕΠΗ της Θράκης, 

καθώς και τα Τμήματα Προσχολικής της Κρήτης και της Αθήνας. Η δεύτερη τάση αντιπροσωπεύει τα 

τμήματα που έχουν επιλέξει να συμπεριλάβουν στα προγράμματά τους μαθήματα διαθεματικού τύπου σε 

ποσοστά 30 με 39%. Σε αυτή την ομάδα συναντώνται τα εξής τμήματα: ΠΤΔΕ Αθήνας, ΠΤΔΕ 

Θεσσαλονίκης, ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, ΤΕΕΑΠΗ Πάτρας, ΠΤΔΕ Θεσσαλίας, ΠΤΝ Δ. Μακεδονίας, ΤΕΑΠΕΣ 

Αιγαίου, ΠΤΔΕ Κρήτης. Τέλος, υπάρχει και μια ομάδα με ποσοστά διαθεματικών μαθημάτων πάνω από 

40%. Αυτά είναι τα ΠΤΔΕ της Δ. Μακεδονίας, της Πάτρας και του Αιγαίου, καθώς και τα Τμήματα 

Προσχολικής της Θεσσαλονίκης, της Θεσσαλίας και των Ιωαννίνων.       

Η εικόνα που προκύπτει είναι σύνθετη καθώς η ποικιλομορφία στον τρόπο που γίνονται οι 

αλλαγές και οι αποκρυσταλλώσεις των διαφόρων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στα προγράμματα 

επιβεβαιώνεται και για το ζήτημα των μαθημάτων διαθεματικού τύπου. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, στην 

πλειονότητα των προγραμμάτων το επίπεδο της αύξησης των μαθημάτων με διαθεματικές αρχές 

οργάνωσης δεν είναι ανάλογο με το ποσοστό που κατέχουν επί του συνόλου των προσφερομένων 

μαθημάτων. Το στοιχείο αυτό είναι ενδεικτικό της διαφορετικής «πορείας» που το κάθε τμήμα έχει 

διαγράψει από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του προκειμένου να συγκροτήσει την εκπαιδευτική του 

φυσιογνωμία. Η συσχέτιση του επιπέδου της αύξησης με το τελικό ποσοστό των μαθημάτων 

διαθεματικού τύπου σε κάθε πρόγραμμα δίνει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των κυρίαρχων θέσεων 

αλλαγής των τμημάτων απέναντι στο κρίσιμο ζήτημα της επιλογής και οργάνωσης της γνώσης. Τα 

τμήματα με παρεμφερή χαρακτηριστικά στον τρόπο διαχείρισης του συγκεκριμένου τύπου μαθημάτων 

στα προγράμματά τους συγκροτούν τρεις ομάδες. Σημειώνεται σε αυτό το σημείο ότι ο τρόπος 
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διαχείρισης φαίνεται να είναι ανεξάρτητος από το αν πρόκειται για τμήμα προσχολικής ή δημοτικής 

εκπαίδευσης. 

Η πρώτη ομάδα τμημάτων κατέχει τα χαμηλότερα ποσοστά διαθεματικών μαθημάτων, στοιχείο 

που χαρακτηρίζει σταθερά τη φυσιογνωμία τους στο πέρασμα του χρόνου, καθώς τα επίπεδα αύξησης 

που καταγράφονται στο διάστημα της μελέτης δεν ξεπερνούν τα 20 μαθήματα. Το ΠΤΠΕ της Κρήτης, το 

ΠΤΔΕ και το ΤΕΕΠΗ της Θράκης εμφανίζονται περισσότερο ‘συγκρατημένα’ από όλα τα υπόλοιπα 

τμήματα απέναντι στην προοπτική της διαθεματικότητας στην οργάνωση της γνώσης. Τόσο τα ποσοστά 

των μαθημάτων όσο και το επίπεδο της αλλαγής είναι τα χαμηλότερα όλων. Παρεμφερής είναι και η 

εικόνα που δίνουν το ΤΕΑΠΗ της Αθήνας και το ΠΤΔΕ Ιωαννίνων με τη διαφορά ότι οι αντίστοιχοι 

αριθμητικοί δείκτες είναι ελαφρώς ενισχυμένοι σε σχέση με τα πρώτα τρία τμήματα. Σύμφωνα με το 

θεωρητικό πλαίσιο (βλ. Κεφάλαιο 3), η συγκεκριμένη ομάδα τμημάτων φαίνεται να διατηρεί μια 

περισσότερο αναδρομική θέση αλλαγής σε σχέση με την εφαρμογή της διαθεματικότητας στα μαθήματα.          

Το κοινό στοιχείο ανάμεσα στα τμήματα της δεύτερης ομάδας ανάλυσης είναι ότι ενώ 

διακρίνονται από υψηλά ποσοστά διαθεματικών μαθημάτων στα προγράμματά τους, τα ποσοστά της 

αύξησης που καταγράφονται στο διάστημα της μελέτης τους είναι περιορισμένα. Σε αυτή την ομάδα 

συγκαταλέγονται τα τμήματα Δημοτικής και Προσχολικής εκπαίδευσης των πανεπιστημίων της Δ. 

Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, καθώς και το ΤΕΠΑΕ της Θεσσαλονίκης. Τα υψηλά ποσοστά 

διαθεματικών μαθημάτων σε συνδυασμό με τα χαμηλά επίπεδα αύξησής τους δείχνουν ότι πρόκειται για 

τμήματα που από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας τους έχουν αποδεχτεί και εφαρμόσει σημαντικά τις 

αρχές της διαθεματικότητας στον τρόπο οργάνωσης των μαθημάτων τους, ενώ η τάση είναι αυξητική. 

Ανάμεσα στα πέντε αυτά τμήματα, το ΠΤΝ Δ. Μακεδονίας φαίνεται περισσότερο ‘συγκρατημένο’ 

απέναντι στο σύγχρονο λόγο υπέρ της διαθεματικής οργάνωσης της γνώσης με ποσοστό 37% και αύξηση 

μόλις 5 μαθημάτων. Από την άλλη πλευρά το ΠΤΠΕ της Θεσσαλίας εμφανίζει την μεγαλύτερη δυναμική 

στην ομάδα σε σχέση με τη διαθεματικότητα καθώς το 43% των μαθημάτων του είναι διαθεματικού 

τύπου και το επίπεδο της αύξησής τους έχει φτάσει τα 15 μαθήματα.    

Τα τμήματα της τρίτης ομάδας σύμφωνα με τα δεδομένα της έρευνας εμφανίζουν περισσότερο 

θετικά διακείμενα από όλα τα υπόλοιπα απέναντι στην προοπτική εφαρμογής της διαθεματικότητας στην 

οργάνωση των μαθημάτων τους. Σε αυτή την ομάδα μπορούν να συμπεριληφθούν τα τμήματα Δημοτικής 

και Προσχολικής εκπαίδευσης του πανεπιστημίου της Πάτρας και του πανεπιστημίου του Αιγαίου, το 

ΠΤΝ των Ιωαννίνων, το ΠΤΔΕ της Κρήτης και το ΠΤΔΕ της Αθήνας. Τα ποσοστά των μαθημάτων 

διαθεματικού τύπου που καταγράφονται σε αυτά τα τμήματα είναι από τα υψηλότερα που καταγράφονται 

στο πεδίο, και έχουν προκύψει μέσα από σημαντικές αυξήσεις στο διάστημα που εξετάστηκε. Το 

στοιχείο αυτό δείχνει ότι ενώ τα συγκεκριμένα τμήματα δεν χαρακτηρίζονταν από την αρχή της 

λειτουργίας τους από υψηλή ενσωμάτωση των αρχών της διαθεματικότητας, με το πέρασμα του χρόνου 
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αυτές έχουν καταστεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό της φυσιογνωμίας τους, τουλάχιστον όσον αφορά την 

οργάνωση των μαθημάτων. Τα ΠΤΔΕ Πατρών και Αιγαίου καθώς και το ΠΤΝ Ιωαννίνων είναι σταθερά 

προσανατολισμένα στην εφαρμογή αυτής της διάστασης στα προγράμματά τους, αφού το ποσοστό των 

μαθημάτων με διαθεματική οργάνωση ξεπερνάει το 40% του συνόλου των μαθημάτων. Το υψηλά 

ποσοστά έχουν προκύψει μέσα από αυξήσεις οι οποίες, χωρίς να είναι μικρής έκτασης, δεν αποτελούν τις 

μέγιστες που καταγράφονται ανάμεσα στα τμήματα με αυξήσεις πάνω από 20 μαθήματα διαθεματικού 

τύπου κατά τη δεκαετία της συγκριτικής μελέτης. Θα λέγαμε ότι τα τμήματα αυτά φέρουν στοιχεία της 

δυναμικής που περιγράφτηκαν για το ΠΤΠΕ Θεσσαλίας, το οποίο σταθερά και συστηματικά με το 

πέρασμα του χρόνου διαμορφώνει ένα περισσότερο διαθεματικό πρόγραμμα σπουδών. Τέλος, σύμφωνα 

με τα δεδομένα της ανάλυσης τα ΠΤΔΕ Αθήνας και Κρήτης και το ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου έχουν αναγνώσει 

τη σημασία των αρχών της διαθεματικότητας στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον και δείχνουν σαφή 

πρόθεση ‘προσαρμογής’, αυξάνοντας σημαντικά τον αριθμό των μαθημάτων διαθεματικού τύπου στα 

προγράμματά τους. Η αλλαγή ωστόσο σε αυτή την περίπτωση, αν και μεγάλη, καταλήγει να είναι αρκετά 

ελεγχόμενη, αφού τα ποσοστά των μαθημάτων διαθεματικού τύπου στα εν λόγω προγράμματα 

διατηρούνται κοντά στο μέσο όρο των ποσοστών όλων των τμημάτων.  

Εκτιμώντας τα παραπάνω δεδομένα συνολικά, επιβεβαιώνεται το στοιχείο που έχει προκύψει 

τόσο από τα δεδομένα του ερωτηματολογίου (Βλ. Κεφάλαιο 10), όσο και από την ανάλυση των 

προγραμμάτων ανά τμήμα (Βλ. Κεφάλαιο 11), ότι δηλαδή η διαθεματικότητα αποτελεί την αρχή 

οργάνωση της γνώσης με τη μεγαλύτερη δυναμική αυτή τη στιγμή ανάμεσα στα Π.Τ. Το στοιχείο αυτό 

από μόνο του δείχνει ότι τα τμήματα όσον αφορά τα μαθήματα στρέφονται με αυξητικό ρυθμό σε 

εργαλειακές θέσεις συγκρότησης ταυτοτήτων, οι οποίες σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο δημιουργούν 

και καθιστούν κυρίαρχη μια κουλτούρα συνεχούς ροής και χρήσης της γνώσης με πεδίο αναφοράς τα 

τοπικά πλαίσια επαγγελματικής δράσης. Θεμιτή σε αυτό το πλαίσιο είναι η γνώση χαλαρής ταξινόμησης 

και εξωστρεφούς προσανατολισμού, η οποία είναι ευέλικτη, εύκολα ανανεώσιμη, αποτελεσματική για 

την αντιμετώπιση προβλημάτων, ωστόσο σύμφωνα με την θεωρητική μας προσέγγιση δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις για σταδιακή περαιτέρω αποεξειδίκευση του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών (Beck, 

2008). Η ποικιλομορφία με την οποία τα τμήματα έχουν εισαγάγει και εφαρμόζουν στα προγράμματά 

τους τη διαθεματικότητα, αλλά κυρίως το γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί ούτε με αναφορά 

στα διαφορετικά πανεπιστήμια ούτε με αναφορά στην ειδικότητα των τμημάτων, αποτελούν ενδείξεις ότι 

δεν πρόκειται για μια πλήρως, και με τους ίδιους όρους, εμπεδωμένη αρχή από τα Π.Τ. Η θέση της 

φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παιδαγωγική φυσιογνωμία που έχει διαμορφώσει το 

κάθε τμήμα ξεχωριστά από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι σήμερα και από τους στόχους που θέτει 

για το μέλλον. Τα δεδομένα αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο των τμημάτων, τα οποία λειτουργούν ως 

«φίλτρα» των εξελίξεων απέναντι στο ενδεχόμενο της διαθεματικότητας και στις πιέσεις που ασκούν οι 
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πολιτικές για αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση. Οι αναλύσεις κατά τμήμα που παρουσιάστηκαν στην 

προηγούμενη ενότητα του παρόντος κεφαλαίου, περιγράφουν λεπτομερώς τις ειδικές συνθήκες με τις 

οποίες η διαθεματικότητα εισάγεται και εφαρμόζεται σε κάθε τμήμα σήμερα, καθώς και τον τρόπο που η 

ενίσχυσή της στα προγράμματα επηρεάζει συνολικά τις αρχές συγκρότησης του παιδαγωγικού λόγου σε 

καθένα από αυτά.   

Ενδεικτικά εδώ σταχυολογούνται κάποια πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Στην περίπτωση 

του ΠΤΝ Κρήτης, το οποίο διακρίνεται από στοιχεία όπως τα πολλά σεμινάρια έρευνας, η υποχρεωτική 

διπλωματική εργασία και η μεγάλη αύξηση των μαθημάτων με διεπιστημονικές αρχές οργάνωσης της 

γνώσης (Βλ. Πίνακας 12.3), το κυρίαρχο μήνυμα είναι υπέρ της συγκρότησης ακαδημαϊκών και μάλιστα 

θεραπευτικών ταυτοτήτων (Βλ. Παραρτήματα Ε.1.5.2 και Ε.2). Το στοιχείο αυτό φαίνεται ότι για την 

ώρα λειτουργεί αποτρεπτικά απέναντι στο ενδεχόμενο περισσότερο εκτεταμένης εφαρμογής της 

διαθεματικότητας στην οργάνωση των μαθημάτων. Αντίθετα, τμήματα όπως τα ΠΤΔΕ της Αθήνας, της 

Πάτρας και της Κρήτης εμφανίζονται πιο δεκτικά απέναντι στη διαθεματικότητα, ωστόσο η πρωτογενής 

ανάλυσή τους δείχνει ότι πρόκειται για τμήματα που από την αρχή της λειτουργίας τους μέχρι και 

σήμερα διαθέτουν προγράμματα με αυστηρές ρυθμίσεις που τους επιτρέπουν να διατηρούν σε κάθε 

περίπτωση πολύ υψηλό βαθμό ελέγχου στο περιεχόμενο. Παρομοίως το ΤΕΑΠΗ της Αθήνας, παρόλο 

που μειώνει τα μαθήματα ακαδημαϊκού τύπου και αυξάνει αντίστοιχα τα διαθεματικά, ο παιδαγωγικός 

του λόγος δεν αναπαράγει απλώς τα κυρίαρχα πρότυπα αλλαγής, αλλά περισσότερο νοηματοδοτεί το 

πρότυπο του «εκσυγχρονισμένου παιδαγωγού» της προσχολικής αγωγής του σήμερα. Συγκεκριμένα, τα 

δεδομένα έδειξαν ότι οι αλλαγές στις αρχές της οργανωτικής δομής και του περιεχομένου του εν λόγω 

προγράμματος σε συνδυασμό με παιδαγωγικές που δίνουν έμφαση στην ομαδική εργασία και στη 

βιωματική εμπλοκή των φοιτητών σε καινοτομικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως θεματικές 

εβδομάδες, μυούν συστηματικά τους φοιτητές σε καινοτομικά πρότυπα παιδαγωγικής, που είναι 

προνομιακά στο σύγχρονο σχολείο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και οι περιπτώσεις του ΠΤΝ 

Ιωαννίνων και του ΠΤΝ Δ. Μακεδονίας, τα οποία εισάγουν με πιο λειτουργικούς όρους διαθεματικές 

αρχές οργάνωσης της γνώσης στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών τους, καθιερώνοντας φόρμες 

περιγραφής των μαθημάτων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα. 

Μέσα από αυτά επιδιώκεται κυρίως η ρητή σύνδεση του περιεχομένου των μαθημάτων με το πεδίο της 

εφαρμογής και τη σχολική πραγματικότητα, στοιχείο που προβάλλει σαφή εξωστρεφή νοηματικό 

προσανατολισμό στις ταυτότητες των φοιτητών των εν λόγω τμημάτων.  

Ακολουθεί η συζήτηση του περιεχομένου των Πρακτικών Ασκήσεων προκειμένου να 

αναδειχθούν οι κυρίαρχες τάσεις αλλαγής και οι αποκρυσταλλώσεις στην εκπαιδευτική δραστηριότητα 

των προγραμμάτων που σκοπό έχουν την εισαγωγή των φοιτητών στο μελλοντικό τους επαγγελματικό 

περιβάλλον. 
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12.2.2.  Η Πρακτική Άσκηση 

 
Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί κεντρικό άξονα δράσεων στα Προγράμματα Σπουδών των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων και μαζί με τα μαθήματα, που ήδη συζητήθηκαν, συγκροτούν τον κρίσιμο 

πυρήνα θεμιτής γνώσης και πρακτικής για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Τα στοιχεία που σε πρώτο 

επίπεδο αναγνωρίζονται στα προγράμματα των πρακτικών ασκήσεων όλων των τμημάτων είναι η 

καθολικότητα, η υποχρεωτικότητα και η μεγάλη έκταση που καταλαμβάνουν στο διδακτικό χρόνο και 

στο φόρτο εργασίας των φοιτητών και του προσωπικού. Οι πρακτικές ασκήσεις για τα Π.Τ. αποτελούν 

διαχρονικά το πεδίο ανάπτυξης διδακτικής ετοιμότητας για τους φοιτητές τους κυρίως συνδυάζοντας την 

επαφή και τη γενικότερη εξοικείωσή τους με την καθημερινή σχολική πραγματικότητα με την 

συστηματική εφαρμογή στην πράξη των σύγχρονων διδακτικών θεωριών και μεθόδων.   

Η σχέση της παιδαγωγικής/διδακτικής θεωρίας και των πρακτικών εφαρμογών αποτελεί πάντα 

ζητούμενο για τα προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής συγκρότησης των εκπαιδευτικών 

(Neave, 1998, Ensor, 2004), ενώ η διευθέτηση της σχέσης αυτής ποικίλλει ανάλογα με τις αρχές της 

ρύθμισης που εφαρμόζονται σε κάθε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (Ensor, 2004). Στη σημερινή 

συγκυρία η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη ανατροφοδοτείται από τον «λόγο των ικανοτήτων» και το 

δεδομένα που αυτός δημιουργεί για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, για τη θέση και τις προοπτικές του 

επαγγέλματος στη σύγχρονη αγορά εργασίας, καθώς και για το ρόλο που αποδίδεται στους 

εκπαιδευτικούς σε σχέση με διακυβεύματα όπως, η ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και η 

επιτελεστικότητα [performativity] (Ball, 2003, Singh & Harris, 2010, Κουλαϊδής & Τσατσαρώνη, 

2010α).  

Σε αυτό το πλαίσιο καθίσταται σημαντική η μελέτη των πρακτικών ασκήσεων προκειμένου να 

αναδειχθούν αφενός οι τυχόν αλλαγές τους σε σχέση με τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των Π.Τ. και 

αφετέρου να αναδειχθούν τα κυρίαρχα ρεπερτόρια γνώσης και πρακτικών με τα οποία σήμερα τα 

τμήματα σε αυτό το επίπεδο εφοδιάζουν τους φοιτητές, διαμορφώνοντας εν πολλοίς τους όρους εισόδου 

των νέων εκπαιδευτικών στο επάγγελμα, καθώς και τα κριτήρια αναγνώρισης και πραγμάτωσης του 

επαγγελματικού τους ρόλου. Στην προηγούμενη ενότητα οι πρακτικές ασκήσεις προσεγγίστηκαν και 

αναλύθηκαν ως αναπόσπαστο μέρος της παιδαγωγικής φυσιογνωμίας κάθε προγράμματος, όπως αυτή 

έχει διαμορφωθεί στο διάστημα από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης των Π.Τ. μέχρι και σήμερα. 

Αναδείχθηκε με αυτό τον τρόπο η ετερότητα του πεδίου όσον αφορά τις αλλαγές που προωθούνται, τον 

τρόπο που ενσωματώνονται στα προγράμματα και τις συνέπειες που επιφέρουν. Εδώ οι πρακτικές 

ασκήσεις αντιμετωπίζονται ως αυτοδύναμες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ως ‘ένα πρόγραμμα μέσα 
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στο πρόγραμμα’, το οποίο λειτουργώντας διαμεσολαβητικά μεταξύ του ακαδημαϊκού πεδίου των 

σπουδών και του επαγγελματικού πεδίου της εργασίας ‘μυεί’ τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς στο 

επάγγελμα.   

Σε πρώτο επίπεδο, η συζήτηση αναφέρεται στις αλλαγές που συνολικά καταγράφονται στις 

πρακτικές ασκήσεις των Π.Τ. Με αναφορά στις περιγραφές των πρακτικών ασκήσεων κατά τμήμα, στο 

κεφάλαιο που προηγήθηκε (Παράρτημα Ε.3), αναδείχθηκαν και παρουσιάζονται οι κυριότερες αλλαγές 

που έχουν συμβεί στις πρακτικές ασκήσεις κατά την περίοδο της μελέτης των προγραμμάτων, όσον 

αφορά τα τρία συστήματα μηνυμάτων, δηλαδή το περιεχόμενο, την παιδαγωγική και την αξιολόγηση. 

Από τα δεδομένα της εν λόγω ανάλυσης επιβεβαιώνεται ότι οι πρακτικές ασκήσεις έχουν παγιώσει τη 

θέση τους στα προγράμματα και ότι σήμερα στην πλειονότητά τους εμφανίζονται περισσότερο 

ενισχυμένες όσον αφορά τις ρυθμιστικές τους αρχές. Στην πλειονότητα των προγραμμάτων 

καταγράφονται διαφοροποιήσεις σε σχέση με το παρελθόν, τόσο στις ταξινομητικές σχέσεις όσο και στις 

αρχές της παιδαγωγικής, οι οποίες όμως δεν φαίνεται να αλλάζουν τις εσωτερικές αρχές ρύθμισης του 

πεδίου των πρακτικών και τα κυρίαρχα ρεπερτόρια της θεμιτής γνώσης με τρόπο που να 

μετασχηματίζουν τις τροπές [modalities] των κυρίαρχων παιδαγωγικών πρακτικών. Παρόλα αυτά οι 

αλλαγές είναι σημαντικές των εμφάσεων και των προτεραιοτήτων που έχουν θέσει τα τμήματα για το 

ζήτημα της πρακτικής τα τελευταία χρόνια, αντιπροσωπεύοντας τις ‘καλές πρακτικές’ εκπαίδευσης των 

φοιτητών στο παρόν, αλλά και επαγγελματικής δράσης στα σχολεία στο μέλλον, καθώς, όπως αναφέρει η 

Ensor (2004: 155) «οι ‘καλές πρακτικές’ έρχονται από το παρελθόν, εξασκούνται στο παρόν με σκοπό 

την εφαρμογή στο μέλλον».   

Το ζήτημα που φάνηκε από την πρωτογενή ανάλυση των προγραμμάτων ότι έχει απασχολήσει 

περισσότερο την πλειονότητα των τμημάτων, εντονότερα της δημοτικής εκπαίδευσης, είναι η θεωρητική 

ενίσχυση της πρακτικής τους άσκησης όσον αφορά γνώσεις γενικής Διδακτικής και εφαρμοσμένης 

παιδαγωγικής, καθώς και ειδικής διδακτικής των γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος, 

με έμφαση στα κοινώς θεωρούμενα πρωτεύοντα, δηλαδή τη γλώσσα, τα μαθηματικά, τις φυσικές 

επιστήμες, κ.λπ. Εκτός από τις ρητές συνδέσεις με τα μαθήματα διδακτικής και παιδαγωγικής του 

προγράμματος σπουδών, τα οποία είτε προσδιορίζονται ως προαπαιτούμενα για τη συμμετοχή στο 

πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης, όπως στα ΠΤΔΕ Κρήτης και Αιγαίου, ΠΤΝ Δ. Μακεδονίας, είτε 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα με την πρακτική άσκηση, όπως στα ΠΤΔΕ Πατρών, Ιωαννίνων, ΠΤΠΕ 

Θεσσαλίας, αρκετά τμήματα έχουν καθιερώσει στο σύγχρονο Π.Σ. μαθήματα εφαρμοσμένης διδακτικής, 

με αναφορά στα οποία οργανώνεται το πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης. Ενδεικτικές περιπτώσεις 

είναι τα προγράμματα των ΠΤΔΕ Θεσσαλίας, Δ. Μακεδονίας, Αιγαίου, του ΤΕΑΠΗ Αθήνας και του 

ΤΕΑΠΑΕΣ Αιγαίου.  
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Η αλλαγή αυτή στο περιεχόμενο παραπέμπει ευθέως σε αύξηση του ελέγχου, δηλαδή ενίσχυση 

της περιχάραξης, στα προγράμματα της πρακτικής άσκησης από τα τμήματα όπου καταγράφεται. Ο 

έλεγχος από μέρους των τμημάτων στα προγράμματα της πρακτικής άσκησης ενισχύεται περαιτέρω 

σήμερα μέσα από την παράθεση συστηματικότερων και λεπτομερέστερων περιγραφών, τόσο αναφορικά 

με το περιεχόμενο και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, όσο και αναφορικά με την παιδαγωγική 

διαδικασία και την αξιολόγηση των φοιτητών, γεγονός ενδεικτικό της μεγαλύτερης παγίωσής τους στα 

προγράμματα. Οι ενδεικτικότερες περιπτώσεις συστηματικότερης παρουσίασης των πρακτικών 

ασκήσεων σήμερα σε σχέση με τα παλαιότερα προγράμματά τους συναντώνται στο ΠΤΔΕ Αθήνας, 

Θεσσαλονίκης, στο ΤΕΑΠΗ Αθήνας, στο ΤΕΠΑΕ Θεσσαλονίκης και στο ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου. 

Αναφορικά με την αξιολόγηση, τα δεδομένα της ανάλυσης δείχνουν τη διατήρηση και την 

περαιτέρω ενίσχυση του ανατροφοδοτικού ρόλου της στις επιδόσεις των φοιτητών κατά τη συμμετοχή 

τους στις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες της πρακτικής άσκησης. Στην πλειονότητα των 

σύγχρονων προγραμμάτων οι διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών έχουν γίνει 

περισσότερο ρητές ενώ στις περιπτώσεις που δραστηριότητες της πρακτικής οργανώνονται με μορφή 

τυπικού μαθήματος, όπως στα ΠΤΔΕ και ΠΤΝ Δ. Μακεδονίας, η αξιολόγηση έχει το χαρακτήρα τελικής 

και γίνεται μέσα από γραπτές εξετάσεις. Επίσης, υπάρχει και η περίπτωση του ΠΤΠΕ Κρήτης, στο οποίο 

σήμερα η επίδοση των φοιτητών στα πέντε επίπεδα της πρακτικής άσκησης αξιολογείται με βαθμολογικά 

κριτήρια (Παράρτημα Ε.3). Τέλος, ενδεικτικό της προσπάθειας κάποιων τμημάτων να καταστήσουν 

περισσότερο ρητό το πλαίσιο διεξαγωγής και συνεργασίας των εμπλεκομένων ατόμων και ιδρυμάτων 

(τμημάτων, σχολείων, κλπ), στις διάφορες φάσεις ανάπτυξης των πρακτικών τους, είναι το γεγονός ότι 

επιλέγουν να περιγράψουν τις υποχρεώσεις και τους ρόλους τους στις πρακτικές. Οι πιο ενδεικτικές 

περιπτώσεις προγραμμάτων με αυτό το γνώρισμα είναι το ΠΤΔΕ Κρήτης, στο οποίο εκτός των άλλων 

στοιχείων παρατίθεται και η ονομαστική λίστα των σχολείων στα οποία διεξάγονται οι πρακτικές, καθώς 

και το ΠΤΝ Δ. Μακεδονίας.  

Η ιδιαιτερότητα των πρακτικών ασκήσεων για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε σχέση με τα 

μαθήματα, έγκειται στην πολλαπλότητα των αρχών οργάνωσης και ελέγχου των εκπαιδευτικών 

πρακτικών τους, η οποία προκύπτει βασικά από το γεγονός ότι ενώ οργανωτικά ρυθμίζονται από τα 

τμήματα, το περιεχόμενό τους αναπτύσσεται τόσο στο χώρο του πανεπιστημίου, όσο κυρίως στο ίδιο το 

σχολείο. Οι διευθετήσεις των σχέσεων και του ελέγχου ανάμεσα στα διαφορετικά αυτά πεδία γνώσης και 

πρακτικής σε κάθε περίπτωση παραπέμπουν σε διαφορετικές τροπές [modalities] πρακτικής άσκησης, οι 

οποίες εν τέλει πριμοδοτούν διαφορετικά πρότυπα τόσο για τις ίδιες τις σχολικές πρακτικές όσο και για 

τις επαγγελματικές ταυτότητες των εκπαιδευτικών. Η Ensor (2004), αναλύοντας προγράμματα 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στη Ν. Αφρική, αναγνωρίζει και περιγράφει τις βασικές τροπές ανάπτυξης 

πρακτικών ασκήσεων, καθεμιά από τις οποίες δημιουργεί διαφορετικές συνθήκες προκειμένου οι 
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φοιτητές να αναγνωρίσουν τα προνομιακά ρεπερτόρια διδακτικών πρακτικών και να είναι σε θέση να τα 

πραγματώσουν σε πραγματικές παιδαγωγικές συνθήκες μιας σχολικής τάξης. Η περιχάραξη ως προς τον 

τόπο/πεδίο πραγματοποίησης της πρακτικής άσκησης [«framing over location»] (Ensor, 2004: 159) 

αποτελεί την κρίσιμη αρχή ρύθμισης που στην εν λόγω ανάλυση διαφοροποιεί τις τροπές της πρακτικής 

άσκησης σε αυτές που με διάφορους τρόπους (διαλέξεις, δειγματικές δραστηριότητες στα 

πανεπιστημιακά τμήματα κλπ.) εξοικειώνουν τους φοιτητές με κάποια ρεπερτόρια καλών πρακτικών, 

γνώσεων και σχετικής επαγγελματικής ορολογίας και σε αυτές που επιπλέον ενδιαφέρονται ρητά για την 

πραγμάτωση της ταυτότητάς τους ως εκπαιδευτικών μέσα από την παρουσία τους και την πρακτική 

εξάσκησή τους στη σχολική τάξη. 

Τα δεδομένα της ανάλυσης των πρακτικών ασκήσεων των Π.Τ. επιβεβαιώνουν ότι η περιχάραξη 

όσο αφορά το πεδίο της διεξαγωγής τους, δηλαδή αν τοποθετούνται στα πανεπιστημιακά τμήματα ή/και 

στα συνεργαζόμενα σχολεία, είναι μια πολύ σημαντική αρχή ρύθμισης του περιεχομένου και των θεμιτών 

ρεπερτορίων της γνώσης και των εκπαιδευτικών πρακτικών. Ωστόσο, το γεγονός ότι στην περίπτωση των 

Π.Τ. οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες των πρακτικών ασκήσεων λαμβάνουν χώρα και στα δυο πεδία, 

καθιστά επιβεβλημένη μια περισσότερο αναλυτική προσέγγιση, προκειμένου να αναδειχθούν οι σχέσεις 

που διαμορφώνονται μεταξύ των δυο πεδίων και οι σύγχρονες αποκρυσταλλώσεις του περιεχομένου των 

προγραμμάτων των πρακτικών. Η διάκριση ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και στο σχολείο δεν αφορά μόνο 

στην αναγνώριση ή/και την πραγμάτωση θεμιτών πρακτικών από τους φοιτητές, αλλά παραπέμπει 

ευθέως στο σύνορο ανάμεσα στο ακαδημαϊκό πεδίο και στο επαγγελματικό πεδίο της πρακτικής, και στη 

συμβολή τους, όσον αφορά το περιεχόμενο της γνώσης, στους αντίστοιχους νοηματικούς 

προσανατολισμούς για τις ταυτότητες των υποκειμένων (Bernstein, 1996).  

Στη συνέχεια της παρούσας μελέτης τα πεδία/οι θέσεις διεξαγωγής των πρακτικών ασκήσεων 

αξιοποιούνται προκειμένου να αναδειχθεί και να συζητηθεί η συμβολή καθενός από αυτά στη 

διαμόρφωση των προνομιακών ρεπερτορίων γνώσεων και καλών πρακτικών για τους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς (Bernstein, 1996), όπως αυτά εμφανίζονται στα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των 

Π.Τ. Ακολουθούν δυο πίνακες ανάλυσης, ο πρώτος για τα Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και ο 

δεύτερος για τα Τμήματα της Προσχολικής. Εκεί παρατίθενται οι εκπαιδευτικές δράσεις που λαμβάνουν 

χώρα σε επίπεδο τμήματος και σχολείων, με σκοπό να αναδειχθούν τα βασικά στοιχεία που αποδίδονται 

σε κάθε περίπτωση από το σύνολο του προγράμματος των πρακτικών ασκήσεων στις ταυτότητες των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών. Η διαφορετικότητα του επαγγελματικού χώρου απασχόλησης δασκάλων και 

νηπιαγωγών αποτέλεσε το κριτήριο για την κατά ειδικότητα ανάλυση των συγκεκριμένων δεδομένων, 

ώστε να αναδειχθούν καλύτερα οι εμφάσεις και οι ασυνέχειες του παιδαγωγικού λόγου των πρακτικών.  

 

 



 
394 

Πίνακα 12.5: Οι Πρακτικές Ασκήσεις στα Προγράμματα Σπουδών των Π.Τ.Δ.Ε.:    
Θέσεις «ρεπερτορίων» επαγγελματικής γνώσης και δράσης  

 
 

Τμήμα 
Πεδία/Θέσεις (localities) και «ρεπερτόρια» επαγγελματικής γνώσης και δράσης (Π.Σ. 2008-2009) 

Τμήμα Σχολείο Προνομιακά ρεπερτόρια  
Επαγγελματικών πρακτικών 
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- Άρρητη σύνδεση της Π.Α. με τα μαθήματα 
Διδακτικής Μεθοδολογίας Ι και ΙΙ. Αυτά 
θεωρούνται προαπαιτούμενο για τη δήλωση της 
διδακτικής των επιμέρους μαθημάτων.  
-Συζήτηση επί των παρακολουθήσεων και των 
διδασκαλιών με ευθύνη έμπειρων αποσπασμένων 
δασκάλων. 
- Εκπόνηση ερευνητικής μελέτης σε θέμα της 
διδακτικής πράξης, και οι οποίες διακρίνονται σε 
θεωρητικό και ερευνητικό μέρος. Οι φοιτητές 
μπορούν να εργαστούν ατομικά ή σε ομάδες.  
-Σύνδεση της πρακτικής με δράσεις του ΕΠΕΑΕΚ 
για την αναμόρφωση προγραμμάτων π.χ. 
Εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση 
μοντέλων διδασκαλίας στην πρακτική άσκηση,  
Ανάλυση λαθών των μαθητών για την κατανόηση 
αριθμητικών πράξεων και δημιουργία εργαλείων 
για χρήση στην πρακτική άσκηση (βλ. ενότητα…, 
σελ. ) 

-Συστηματικές παρακολουθήσεις σε σχολεία.  
 
- Δοκιμαστικές διδασκαλίες.  
 
- Αυτοδύναμη εβδομαδιαία διδασκαλία στα 
δημοτικά σχολεία της πρακτικής άσκησης.  

- Εξοικείωση των φοιτητών με το σχολικό 
περιβάλλον. 
- Γνωστικό υπόβαθρο γενικής και ειδικής 
διδακτικής.  
- Ικανότητα αξιοποίησης και πρακτικής 
εφαρμογής της θεωρητικής κατάρτισης που 
λαμβάνουν στα μαθήματα ειδικών διδακτικών 
του Π.Σ. 
-Ερευνητική προσέγγιση της διδακτικής 
πράξης.  
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-Μαθήματα σχετικά με την Παιδαγωγική θεωρία. 
Αναλύονται 5 ρεύματα παιδαγωγικής σκέψης (π.χ. 
Dewey, Hall, Counts κτλ) και οι βασικές αρχές 
τους για το σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων, 
για τον προσδιορισμό διδακτικών στόχων, για την 
αξιολόγηση και την παιδαγωγική λειτουργία της.      

- Παρακολούθηση σε πενταμελείς ομάδες 
φοιτητών της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων 
σε δυο διαφορετικές τάξεις δυο δημοτικών 
σχολείων χρησιμοποιώντας φύλλα παρατήρησης.   
- Διδασκαλία όλων των μαθημάτων (εκτός από 
αυτά που διδάσκουν εκπαιδευτικού ειδικότητας) 
και στις δυο τάξεις του δημοτικού σχολείου που 
έλαβαν χώρα οι παρακολουθήσεις. Οι διδασκαλίες 
των φοιτητών εκτείνονται σε χρονικό διάστημα 6 
εβδομάδων και έχουν ελάχιστο όριο 24 ημέρες.  
 - Στις 3 από τις 6 εβδομάδες των διδασκαλιών οι 
φοιτητές διδάσκουν με βάση τις τρεις από τις πέντε 
διαφορετικές παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 
διδάσκονται στο θεωρητικό μάθημα της πρακτικής. 
-Επίσης, στον Ο.Σ. (Σ. 34) αναφέρεται ότι οι 
φοιτητές αξιοποιούν τις γνώσεις για τη διδασκαλία 
μαθημάτων του δημοτικού σχολείου που διαθέτουν 
με βάση όσα διδάχτηκαν σε σχετικά μαθήματα του 
Π.Σ.  

-Εξοικείωση των φοιτητών με ποικίλα σχολικά 
περιβάλλοντα. 
- Γνωστικό υπόβαθρο από συγκεκριμένα 
ρεύματα παιδαγωγικής σκέψης.  
- Ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των 
παιδαγωγικών θεωριών που διδάχτηκαν στο 
μάθημα της πρακτικής.     
- Αξιοποίηση της θεωρητικής κατάρτισης που 
λαμβάνουν στα μαθήματα ειδικών διδακτικών 
του Π.Σ. (Γλώσσα και γραμματισμός στο 
σχολείο, διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας, 
της λογοτεχνίας, των κοινωνικών επιστημών, 
των μαθηματικών, των φυσικών επιστημών, 
τέχνη στην εκπαίδευση).  
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- Υποχρεωτικά μαθήματα διδακτικής των Φυσικών 
επιστημών, γλωσσικών μαθημάτων, μαθηματικών, 
καθώς και το μάθημα: Στοχαστικοκριτική 
διδασκαλία: Θεωρία και Πράξη.  
- Εργαστήρια Πρακτικής Άσκησης.  

-Πρακτική Άσκηση των φοιτητών για δυο ημέρες 
εβδομαδιαίως. 
 -Πρακτική άσκηση με τέσσερις εβδομάδες 
συνεχούς διδασκαλίας στα σχολεία.     
 

-Εξοικείωση των φοιτητών με το σχολικό 
περιβάλλον.  
-Γνώσεις διδακτικής της φυσικής, των 
γλωσσικών μαθημάτων και των μαθηματικών.  
- Πρακτική εξοικείωση με τη διδασκαλία όλων 
των σχολικών μαθημάτων εβδομαδιαίων 
προγραμμάτων.     
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-Προϋποτίθεται η εξοικείωση με τα εισαγωγικά 
μαθήματα των ‘Επιστημών της Αγωγής’ του Α΄ 
κύκλου. 
- Σύνδεση των Π.Α. με τα μαθήματα του Β  ́
κύκλου (διδακτικές), τα οποία διακρίνονται α) σε 
υποχρεωτικά (Γενική διακτική Ι και ΙΙ, Διδακτική 
της γλώσσας ΙΙ, των μαθηματικών Ι και ΙΙ, της 
φυσικής) και β) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
(Διδακτική των κοινωνικών επιστημών - 
περιλαμβάνει τις διδακτικές ιστορίας, γεωγραφίας, 
θρησκευτικών, μελέτης περιβάλλοντος, φυσικής 
αγωγής και αθλητισμού, διαπολιτισμικής 
διδακτικής).  

-Επιλέγονται σχολεία αντιπροσωπευτικά της 
ποικιλίας από άποψη οργανωτικής δομής (1/θέσια, 
2/θέσια, πολυθέσια) και κοινωνικοπολιτισμικής 
υποδομής. 
- Παρακολούθηση όλων των μαθημάτων του σχ. 
προγράμματος και συμμετοχή στις δραστηριότητες 
του σχολείου.  
- Διεξαγωγή διδασκαλιών στα μαθήματα που 
συνδέονται με τα αντικείμενα που διδάσκονται στο 
αντίστοιχο εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο  (Γλώσσα, 
γεωγραφία).  
-Διδασκαλία όλων των μαθημάτων του σχολικού 
προγράμματος μιας τάξης για μια εβδομάδα.      

-Εξοικείωση των φοιτητών με ποικίλα σχολικά 
περιβάλλοντα. 
- Γνωστικό υπόβαθρο από τις Επιστήμες της 
Αγωγής. 
- Υποχρεωτική Θεωρητική κατάρτιση στη 
γενική διδακτική και στις διδακτικές γλώσσας, 
μαθηματικών και φυσικής.  
- Ικανότητα πρακτικής εφαρμογής των 
υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν διδακτικών 
που διδάσκονται στο τμήμα σε διδασκαλίες 
των αντίστοιχων σχολικών μαθημάτων.     
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- Ενημέρωση για τη γενική οργάνωση, τον τρόπο 
λειτουργίας, το πρόγραμμα του σχολείου και τις 
μεθόδους παρατήρησης και αξιολόγησης της 
διδασκαλίας.  
- Προαπαιτούμενα του Επιπέδου ΙΙ της Π.Α. είναι: 
η παρακολούθηση εισαγωγικών μαθημάτων 
θεωρίας και μεθοδολογίας της διδασκαλίας, 
Παιδαγωγικής ψυχολογίας και θεωριών μάθησης. -
Τα μαθήματα ειδικών διδακτικών διδάσκονται 
παράλληλα με τα επίπεδα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Π.Α. 
-Υποχρεωτική εργασία σχετική με την οργάνωση 
και τη διδασκαλία και τα προβλήματά της σε 
θεματολογία που ενδεικτικά υποδεικνύεται από το 
τμήμα.    
- Για κάθε περιοχή μαθημάτων της Σχολικής 
Πρακτικής ΙV προσφέρεται παράλληλα από τον 
επόπτη διδάσκοντα της αντίστοιχης ειδικότητας 
σχετικό σεμινάριο, το οποίο παρακολουθούν οι 
φοιτητές που έχουν δηλώσει τη συγκεκριμένη 
ενότητα.  

-Συστηματική παρατήρηση διδασκαλιών στα 
σχολεία της πρακτικής άσκησης και συζήτηση με 
δασκάλους και επόπτες παιδαγωγούς. 
-Παρακολούθηση δειγματικής διδασκαλίας: 
Ελληνική Γλώσσα Α  ́τάξης και συζήτηση. 
- Διδασκαλία ‘Ελληνικής Γλώσσας, και Θετικών 
Επιστημών ή Κοινωνικών Σπουδών’ από τους 
φοιτητές και συζήτηση. 
-Επισκέψεις σε σχολεία εκτός της έδρας του 
Πανεπιστημίου, ειδικά σχολεία ή ειδική τάξη και 
συζήτηση.  
-Παρακολούθηση παραδειγματικών διδασκαλιών 
και συζήτηση.  
-Διδασκαλίες από τους φοιτητές και συζήτηση.  
-Διδασκαλίες και συζήτηση για μια εβδομάδα σε 
ολιγοθέσια σχολεία της υπαίθρου.  
-Διδασκαλία τουλάχιστον για 30 ώρες στην 
περιοχή μαθημάτων του Π.Σ. που επιλέγει ο κάθε 
φοιτητής από τις 7 διαθέσιμες  (π.χ. Νεοελληνική 
γλώσσα και λογοτεχνία, Η/Υ στο δημοτικό 
σχολείο, Αισθητική αγωγή και δημιουργική 
απασχόληση κτλ). Οι διδασκαλίες 
πραγματοποιούνται  σε μια ή περισσότερες 
σχολικές τάξεις.   
-Πλήρη και ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε 
όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής, όπως 
γιορτές, συγκεντρώσεις γονέων κτλ.   

-Εξοικείωση των φοιτητών με ποικίλα σχολικά 
περιβάλλοντα και σχολικές δραστηριότητες. 
-Ερευνητική προσέγγιση της διδακτικής 
πράξης. 
-Γνώση παιδαγωγικής ψυχολογίας και θεωριών 
μάθησης.   
-Θεωρητική γνώση στις ειδικές διδακτικές των 
περιοχών μαθημάτων του Π.Σ.  
- Πρακτική εξάσκηση στη διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας και των μαθημάτων των 
θετικών ή των κοινωνικών σπουδών.  
-Εξειδίκευση της πρακτικής γνώσης των 
φοιτητών στη διδασκαλία μιας από τις 
ακόλουθες περιοχές μαθημάτων του Π.Σ.: 1. 
Νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, 2. 
Θετικές επιστήμες, 3. Διαπολιτισμική αγωγή/ 
Η ελληνική ως δεύτερη γλώσσα, 4. Κοινωνικές 
Σπουδές, 5. Η/Υ στο δημοτικό σχολείο, 6. 
Αισθητική Αγωγή και δημιουργική 
απασχόληση, 7. Ειδική αγωγή και ενισχυτική 
διδασκαλία.   
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- Μαθήματα παρουσίασης και ανάλυσης 
συγκεκριμένων αξόνων  παρατήρησης της 
σχολικής ζωής (παράγοντες που επηρεάζουν τη 
διδασκαλία, οργάνωση σχολική ζωής, διδακτικό 
πλαίσιο κτλ). Θεωρητική ανατροφοδότηση των 
ερωτημάτων που δημιουργούνται στους φοιτητές 
στο σχολείο. 
-Ειδικά μαθήματα υποστήριξης της διδασκαλίας 
της γλώσσας και των μαθηματικών στα σχολεία 
κατά το ΙΙ επίπεδο της Π.Α.  
-Φροντιστήρια και συζητήσεις ανατροφοδότησης 
σε θεματικές που καθορίζονται με τη σύμφωνη 
γνώμη των φοιτητών μετά από προτάσεις τους για 
θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις 
προσωπικές τους εμπειρίες. 
-Διαλέξεις από ειδικούς εκτός πανεπιστημίου σε 
θέματα θεωρίας και παιδαγωγικής πράξης, π.χ. 
σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι γραφείων. 
- Κέντρου διδακτικής υποστήριξης και 
εκπαιδευτικής τεκμηρίωσης (ΚΕΔΥΚΕΤ) για τις 
Π.Α.  

-Επισκέψεις σε Σχ. Μονάδες, καταγραφή με 
αναφορά στους άξονες παρατήρησης.  
-Διδασκαλία με σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις 
για τη γλώσσα, και τα μαθηματικά και σε 
δευτερεύοντα μαθήματα όπως μελέτη 
περιβάλλοντος, η γεωγραφία κτλ,. 
- Οι φοιτητές καλούνται να πραγματοποιήσουν 
ενός project, που θα τους επιτρέψει να γνωρίσουν 
στην πράξη τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. 
-Ανάληψη πλήρους ευθύνης του παιδαγωγικού και 
διδακτικού έργου σε μια τάξη πολυθέσιου ή 
ολιγοθέσιου σχολείου για 2 εβδομάδες. 
- Εκπαιδευτικές εκδρομές σε διάφορους τύπους 
σχολείων εντός και εκτός της εκπαιδευτικής 
περιφέρειας του νομού Μαγνησίας. 
 

-Εξοικείωση των φοιτητών με διδακτικές, 
οργανωτικές, διαγνωστικές, διοικητικές 
ανάγκες διάφορων  σχολικών μονάδων.  
- Ικανότητα συστηματικής παρατήρησης και 
καταγραφής της σχολικού/διδακτικού πεδίου.    
- Θεωρητική και εφαρμοσμένη γνώση στη 
διδασκαλία γλώσσας και μαθηματικών.  
- Πρακτική εξοικείωση στη διδασκαλία των 
σχολικών μαθημάτων.     
- Αξιοποίηση εξειδικευμένων παιδαγωγικών 
υλικών στη διδακτική πράξη.    
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-Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην πρακτική 
είναι η επιτυχής παρακολούθηση τριών 
υποχρεωτικών μαθημάτων: α) Δομή της ελληνικής 
γλώσσας, β) Διδακτική μεθοδολογία Ι 
(Μικροδιδασκαλίες) και γ) Διδακτική των 
μαθηματικών.  
- Θεωρητική ενημέρωση σε θέματα διδασκαλίας  
επιμέρους μαθημάτων του δημοτικού σχολείου, τα 
οποία ομαδοποιούνται σε τρεις κύκλους (α) 
Γλώσσας, ιστορίας, θρησκευτικών και πολιτική και 
κοινωνική αγωγή, β) Μαθηματικά, φυσικά, μελέτη 
περιβάλλοντος και γεωγραφία,  γ) Φυσική αγωγή 
και η αισθητική αγωγή). Σχεδιασμός και 
προετοιμασία και ανάλυση των διδασκαλιών.  
- Θεωρητική ενημέρωση για τον προγραμματισμό 
του εκπαιδευτικού έργου, για τη λειτουργία του 
σχολείου, για καινοτόμα προγράμματα 
(περιβαλλοντική αγωγή, αγωγή υγείας, ευέλικτη 
ζώνη κτλ) και για αντισταθμιστικούς θεσμούς που 
λειτουργούν στο δημοτικό σχολείο (ενισχυτική 
διδασκαλία, ολοήμερο σχολείο,  κτλ).   
- Συναντήσεις και συνεργασίες (σε μικρές ομάδες) 
με σκοπό την ανάλυση των εμπειριών που 
αποκομίζουν στις εβδομαδιαίες πρακτικές τους.  

-Ολοήμερη παρακολούθηση στο σχολείο της 
πρακτικής. 
-Διεξαγωγή μεμονωμένων διδασκαλιών σε 
επιμέρους μαθήματα του δημοτικού σχολείου, τα 
οποία ομαδοποιούνται σε τρεις κύκλους (α) 
Γλώσσας, ιστορίας, θρησκευτικών και πολιτική και 
κοινωνική αγωγή, β) Μαθηματικά, φυσικά, μελέτη 
περιβάλλοντος και γεωγραφία,  γ) Φυσική αγωγή 
και η αισθητική αγωγή) 
- Επανάληψη της ολιγοήμερης παρακολούθησης 
αν το σχολείο είναι διαφορετικό από αυτό της Α 
φάσης.  
- Διδασκαλία όλων των μαθημάτων του 
προγράμματος για δυο εβδομάδες σε δυο σχολεία 
και σε δυο διαφορετικές τάξεις.  
 
 

- Εξοικείωση με το σχολικό χώρο. 
-Γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας, διδακτικής 
της γλώσσας, των μαθηματικών και των 
υπολοίπων σχολικών αντικειμένων.  
- Γνώση για θέματα προγραμματισμό του 
εκπαιδευτικού έργου, για τη λειτουργία του 
σχολείου, για καινοτόμα προγράμματα 
(περιβαλλοντική αγωγή, αγωγή υγείας, 
ευέλικτη ζώνη κτλ) και για αντισταθμιστικούς 
θεσμούς που λειτουργούν στο δημοτικό 
σχολείο (ενισχυτική διδασκαλία, ολοήμερο 
σχολείο,  κτλ).  
- Πρακτική εξοικείωση με τη διδασκαλία όλων 
των σχολικών μαθημάτων εβδομαδιαίων 
προγραμμάτων.     
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-Θεωρητικά μαθήματα εφαρμοσμένης διδακτικής 
της γλώσσας, των μαθηματικών, των φυσικών 
επιστημών και της Ιστορίας. Επίσης, υπάρχει και 
το μάθημα ‘Εφαρμοσμένη διδακτική με νέα μέσα’. 
Τα μαθήματα αυτά στο θεωρητικό μέρος τους 
περιέχουν διαλέξεις των διδασκόντων σχετικών με 
δομικά στοιχεία διδασκαλίας, διδακτικά μοντέλα, 
συστηματική παρατήρηση, καταγραφή και 
αξιολόγηση της διδασκαλίας κτλ.     
- Για τη συμμετοχή στη Γ φάση της Π.Α. 
προαπαιτείται η επιτυχής εξέταση στο μάθημα της 
εισαγωγής της παιδαγωγικής καθώς και των 
μαθημάτων διδακτικής των παραπάνω 
αντικειμένων.  
- Κατασκευή πειραματικών διατάξεων και 
πειραμάτων τόσο στο φυσικό εργαστήριο όσο και 
σε εργαστήριο με χρήση λογισμικών 
(προσομοιώσεις, αισθητήρες).  
- Παράδοση επιστημονικής βιβλιογραφίας για την 
ιστορία και τη διδακτική της.  

-Οργανωμένες επισκέψεις σε διάφορα σχολεία, 
συμπεριλαμβανομένων και νηπιαγωγείων.   
-Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή της 
διδασκαλίας στα τέσσερα μαθήματα της πρακτικής 
με τη μορφή πρωτοκόλλου. 
- Παρακολούθηση σχεδίων εργασίας με νέα μέσα 
στη διδασκαλία.  
- Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίων εργασίας/ 
μικροδιδασκαλίες. 
 -Ανάληψη διδακτικών καθηκόντων στα μαθήματα 
της Μελέτης Περιβάλλοντος, Ιστορίας, γλώσσας 
και μαθηματικών.   
 

- Εξοικείωση με το πεδίο της μελλοντικής τους 
επαγγελματικής δράσης, τη σχολική τάξη του 
δημοτικού σχολείου.  
-Εξοικείωση με το περιβάλλον του 
νηπιαγωγείου.   
-Σύζευξη διδακτικής θεωρίας και πράξης.  
-Πλούσιο ρεπερτόριο διδακτικής 
συμπεριφοράς, ώστε μελλοντικά να 
αποφευχθεί η προσκόλληση των φοιτητών σε 
μια και μοναδική μέθοδο διδασκαλίας.  
-Θεωρητική γνώση παιδαγωγικής και ειδικών 
διδακτικών.  
- Ικανότητα διεξαγωγής πειραμάτων στη 
φυσική.  
Ικανότητα συγκρότησης και χρήσης 
επικαιροποιημένης βιβλιογραφίας για την 
ιστορία και τη διδακτική της.  
-Αποτελεσματική διδασκαλία της γλώσσας, 
των μαθηματικών, της ιστορίας και των 
φυσικών επιστημών του σχολικού 
προγράμματος.  
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- Θεωρητικά μαθήματα με θέματα  σχετικά με το 
σχολικό χώρο και την παρατήρηση της 
διδασκαλίας, π.χ. τα αναλυτικά προγράμματα, τη 
διαχείριση προβλημάτων, τη σχολική πειθαρχία.  
-Παράδοση γραπτής εργασίας στο τέλος του 
εξαμήνου σχετικής με το περιεχόμενο του 
μαθήματος και την αντίστοιχη παρατήρηση στα 
σχολεία.  
-Θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών στη 
διδακτική των μαθημάτων του δημοτικού 
σχολείου.  Τα μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας 
που αφορούν την γλώσσα, τα μαθηματικά, τη 
φυσική και την ιστορία συμπεριλαμβάνονται στα 
υποχρεωτικά μαθήματα του προγράμματος. Από 
τις διδακτικές που αφορούν τη μελέτη 
περιβάλλοντος, των θρησκευτικών, των 
εικαστικών, της μουσικής και της φυσικής αγωγής 
οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέγουν υποχρεωτικά 
τα 2. Τα υπόλοιπα 3 είναι δυνατό να επιλεγούν ως 
μαθήματα επιλογής. Τα μαθήματα αυτά 
αποτελούνται από θεωρητικό και πρακτικό μέρος.  
-Το πρακτικό μέρος προβλέπει ανάλυση των 
μαγνητοσκοπημένων δειγματικών διδασκαλιών 
από ομάδες φοιτητών και τον υπεύθυνο καθηγητή.  
Όπως επίσης και ανάλυση και ανατροφοδότηση 
των διδασκαλιών των φοιτητών.  
- Εκπόνηση τελικής γραπτής εργασίας.  

-Συστηματική παρατήρηση στα σχολεία της 
πρακτικής άσκησης. 
- Στο πρακτικό μέρος των μαθημάτων διδακτικής 
πραγματοποιούνται α) δειγματικές διδασκαλίες 
από αποσπασμένους δασκάλους στα σχολεία. β) 
διδασκαλίες φοιτητών.   
-Σχεδιασμός από το φοιτητή μιας διδακτικής 
ενότητας και διδασκαλία της κατόπιν συνεργασίας 
και συμφωνίας με το δάσκαλο της τάξης.  
-Εισαγωγή του φοιτητή στον κανονικό, 
καθημερινό ρυθμό εργασίας και ζωής στο σχολείο. 
–Ανάληψη πλήρους ευθύνης του παιδαγωγικού και 
διδακτικού έργου από τους φοιτητές για τρεις  
εβδομάδες, 1,5 σε πολυθέσιο και 1,5 σε ολιγοθέσιο 
σχολείο της περιοχής. 

- Εξοικείωση με τις διαδικασίες διδασκαλίας 
και μάθησης στη σχολική τάξη και γενικότερα 
στο σχολικό περιβάλλον.  
-Συστηματική επαφή με θέματα και 
προβλήματα της θεωρίας της διδασκαλίας και 
του σχολείου.  
 -Θεωρητική κατάρτιση στη διδακτική των 
μαθημάτων.   
 -Ανάπτυξη ικανότητας σχεδιασμού, 
διεξαγωγής και αξιολόγησης οργανωμένων 
διδασκαλιών.   

 
  Τα δεδομένα που παρατίθενται στον Πίνακα 12.5 δείχνουν καταρχάς ότι οι αλλαγές που έχουν 

συντελεστεί στα προγράμματα των πρακτικών των ΠΤΔΕ, κυρίως η προσθήκη μαθημάτων διδακτικής 
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εφαρμογής, σήμερα έχουν εξισώσει σημαντικά τη γνωστική συμβολή των τμημάτων με αυτή των 

συνεργαζόμενων σχολείων στη διαμόρφωση του περιεχομένου των πρακτικών ασκήσεων. Η συνθήκη 

αυτή φαίνεται να υπηρετεί το στόχο των τμημάτων για μεγαλύτερο θεωρητικό υπόβαθρο στη διδασκαλία 

και οργανικότερη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με την πρακτική εφαρμογή.  

Σε αυτό το πλαίσιο τα προνομιακά ρεπερτόρια επαγγελματικών πρακτικών για το σύνολο των 

τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης διακρίνονται αφενός από το ρητό προσανατολισμό όλων των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των πρακτικών ασκήσεων στην εξοικείωση και τη συστηματική επαφή 

των φοιτητών με τη καθημερινή σχολική πραγματικότητα και αφετέρου από τη μετάδοση γνώσεων 

σχετικών με συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα διδακτικής μέσα σε ένα πλαίσιο αυστηρής ρύθμισης 

των διαδικασιών και των παιδαγωγικών σχέσεων των εμπλεκομένων. Σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο 

ανάλυσης της παρούσας μελέτης, τα παραπάνω στοιχεία παραπέμπουν σε προγράμματα Επαγγελματικού 

Τύπου 1, δηλαδή σε προγράμματα οργανωμένα με αυστηρές ταξινομήσεις ανάμεσα στα πεδία 

εκπαιδευτικής γνώσης, αυστηρές περιχαράξεις και εξωστρεφή νοηματικό προσανατολισμό των 

ταυτοτήτων. Πρόκειται για ένα μοντέλο πρακτικής που συντηρεί και αναπαράγει τον παραδοσιακά 

νοηματοδοτημένο διδακτικό ρόλο των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος κυρίαρχα 

προσδιορίζεται από τη γνώση και την παιδαγωγική τους επάρκεια στη διδασκαλία όλων των γνωστικών 

αντικείμενων του σχολικού προγράμματος.  

Αυτός είναι ο άξονας ανάπτυξης των πρακτικών ασκήσεων διαχρονικά στα ΠΤΔΕ. Η μόνη 

διαφορά που μπορεί να εντοπιστεί στα σύγχρονα προγράμματα είναι ότι η αύξηση του ελέγχου από τα 

τμήματα στο περιεχόμενο των πρακτικών, όπου αυτή καταγράφεται, μεταφέρει το κέντρο βάρους από 

την ιδέα της μαθητείας (όπως περιγράφεται στον Επαγγελματικό Τύπο 2 του μοντέλου ανάλυσης- 

Παράρτημα Α.1) στη συστηματικότερη εξάσκηση των φοιτητών σε συγκεκριμένα θεωρητικά και 

πρακτικά ζητήματα της διδακτικής μεθοδολογίας. Είναι μια αλλαγή που διαφοροποιεί σε κάποιο βαθμό 

τις αρχές της παιδαγωγικής ρύθμισης, ωστόσο δεν μετασχηματίζει τα προγράμματα των πρακτικών 

ασκήσεων, τα οποία παραμένουν επαγγελματικά  τύπου 1 [old professional]. Εκτιμώντας συνολικά τα 

δεδομένα για τις αλλαγές και τις αποκρυσταλλώσεις στα προγράμματα των πρακτικών ασκήσεων των 

ΠΤΔΕ, καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι αποτελούν μια αναδρομική θέση στην κατασκευή των 

ταυτοτήτων των μελλοντικών δασκάλων, που συντηρεί και αναπαράγει τα κατεστημένα πρότυπα του 

επαγγέλματος209.      

Ακολουθεί η αντίστοιχη ανάλυση για τα προγράμματα πρακτικών ασκήσεων στα Τμήματα της 

Προσχολικής Εκπαίδευσης. Όπως έγινε για τα προγράμματα των πρακτικών ασκήσεων των ΠΤΔΕ, στον 

                                                
209 Πρέπει να σημειώσουμε ότι κομβικό ρόλο στη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης έχουν οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, 
γεγονός που επιτρέπει τη συνέχεια και την επαγγελματική κοινωνικοποίηση των φοιτητών στα παγιωμένα πρότυπα 
επαγγέλματος.  
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Πίνακα παρουσιάζονται οι βασικές δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στα τμήματα και στα σχολεία 

της πρακτικής με σκοπό να αναδειχθούν τα κυρίαρχα ρεπερτόρια επαγγελματικών πρακτικών για τους 

αποφοίτους των τμημάτων προσχολικής αγωγής και μελλοντικούς νηπιαγωγούς.    

 

Πίνακα 12.5: Οι Πρακτικές Ασκήσεις στα Προγράμματα Σπουδών των Τμημάτων Προσχολικής    
Εκπαίδευσης:  Θέσεις «ρεπερτορίων» επαγγελματικής γνώσης και δράσης  

 
 

Τμήμα 
Πεδία/Θέσεις (localities) και «ρεπερτόρια» επαγγελματικής γνώσης και δράσης (Π.Σ. 2008-2009) 

Τμήμα Σχολείο Προνομιακά ρεπερτόρια 
Επαγγελματικών πρακτικών 
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Η ενότητα των Πρακτικών Εφαρμογών περιέχει 
πέντε υποχρεωτικά μαθήματα. Αυτά είναι: α) 
Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο – Ανάλυση και 
κατανόηση του πλαισίου της τάξης και β) 
Παιδαγωγική της διδασκαλίας-Εφαρμοσμένη 
παιδαγωγική Ι, γ) ΙΙ, δ) ΙΙΙ και ε) IV. Τα μαθήματα 
αυτά συνδυάζουν θεωρητικές γνώσεις με την 
πρακτική εφαρμογή σε τάξεις νηπιαγωγείων.  
-Το θεωρητικό περιεχόμενο των μαθημάτων της 
πρακτικής εστιάζεται σε ζητήματα σχετικά με τα 
εργαλεία παρατήρησης ως μεθόδου διερεύνησης 
και κατανόησης του εκπαιδευτικού πλαισίου μιας 
τάξης νηπιαγωγείου, στα βασικά μοντέλα 
μετάδοσης της γνώσης και αντίστοιχα ψυχολογικά 
μοντέλα μάθησης/ανάπτυξης (Piaget), στο ισχύον 
θεσμικό πλαίσιο, στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
προσχολικής αγωγής και την εφαρμογή του.* 

 -Όσο αφορά την πρακτική εφαρμογή οι φοιτητές 
αρχικά πραγματοποιούν απλές ή συμμετοχικές 
παρατηρήσεις και περιορισμένου εύρους 
διδακτικές παρεμβάσεις σε νηπιαγωγεία.  
-Σταδιακά στο Η  ́ εξάμηνο οι φοιτητές 
αναλαμβάνουν τη συνολική διαχείριση της 
σχολικής τάξης.  
 
 
*Τα ατομικά δελτία παρατήρησης και οι 
διδακτικές παρεμβάσεις των φοιτητών στα σχολεία 
αναλύονται συστηματικά στις συναντήσεις τους με 
τους εκπαιδευτικούς που εποπτεύουν την Π.Α. 

-Ανάλυση και κατανόηση των παραμέτρων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσα από τη 
συστηματική παρατήρηση και καταγραφή της 
σχολικής τάξης. 
-Κατανόηση των δυνατοτήτων και των 
περιορισμών του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου 
της προσχολικής αγωγής και σύνδεσή τους με 
τα δρώμενα στη σχολική τάξη.  
-Ανάπτυξη ικανότητας κριτικής ανάλυσης και 
εφαρμογής της παιδαγωγικής θεωρίας και του 
ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος. 
-Ικανότητα συνολικής διαχείρισης της 
σχολικής τάξης του νηπιαγωγείου.   
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-Θεωρητικά μαθήματα ‘Εφαρμοσμένης 
προσχολικής Παιδαγωγικής’ (Ι-VI).   
Αυτά αφορούν καταρχάς ενημέρωση για την 
αναγκαιότητα σχεδιασμού και θεωρητικής 
υποστήριξης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
Επίσης, πραγματοποιούνται θεωρητικές εισηγήσεις 
σχετικά με την υλοποίηση εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων (Παιδική λογοτεχνία, 
μαθηματικά, γλώσσα κτλ). Προβλέπεται και η 
παρουσίαση δραστηριοτήτων (επί χάρτου), 
παρουσίαση μαγνητοσκοπημένων δραστηριοτήτων 
(όπου υπάρχει η δυνατότητα). 
-Σε κάθε φάση της πρακτικής άσκησης 
προβλέπονται συντονιστικές και συμβουλευτικές 
συναντήσεις με τους επόπτες. 

- Συστηματική παρατήρηση στο χώρου του 
νηπιαγωγείου.      
- Υλοποίηση διδασκαλιών σε 2 τομείς 
δραστηριοτήτων το εξάμηνο (Παιδική λογοτεχνία, 
μαθηματικά, γλώσσα κτλ). 
Κατά τις τελευταίες μέρες του 7ου εξ. αρχίζει η 
μετάβαση από την αποσπασματική εφαρμογή 
συγκεκριμένων αντικειμένων στην εφαρμογή 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων. 
-20 πλήρεις διδασκαλίες ημερήσιων 
προγραμμάτων (10 δ.μ.). 
(Οι φοιτητές της κατεύθυνσης ‘Ψυχολογίας και 
Ειδικής Αγωγής’ κατά τα 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο της 
πρακτικής ασκούνται σε σχολεία -ειδικά και 
γενικά- με παιδιά με ειδικές ανάγκες.) 

-Εξοικείωση με τη ζωή στο Νηπιαγωγείο και 
με το εκπαιδευτικό έργο των νηπιαγωγών.  
-Ανάπτυξη διδακτικών ικανοτήτων και 
συνολικής εποπτείας του προγράμματος της 
προσχολικής εκπαίδευσης.  
-Σύνδεση της διδακτικής εφαρμογής με τις 
θεωρητικές γνώσεις για την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων των διαφόρων γνωστικών 
αντικειμένων του σχολικού προγράμματος.  
-Ικανότητα ανάληψης πλήρους και συνολικής 
ευθύνης του ημερήσιου προγράμματος του 
νηπιαγωγείου.  
- Εξειδικευμένη εξάσκηση των φοιτητών του 
τομέα ψυχολογίας και ειδικής αγωγής στη 
διδασκαλία παιδιών με ειδικές ανάγκες.  
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Υποχρεωτική παρακολούθηση 2 Εργαστηρίων σε 
καθένα από τα 4 εξάμηνα της Π.Α. Σύμφωνα με 
την περιγραφή που δίνεται στον ΟΣ τα εργαστήρια 
αφορούν «Προγραμματισμό, και προετοιμασία των 
δράσεων στο νηπιαγωγείο, παράδοση, παρουσίαση 
και αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων».   

- Στα τέσσερα εξάμηνα της Π.Α. οι φοιτητές κατά 
ζεύγη συμμετέχουν στο πρόγραμμα του 
νηπιαγωγείου για 16 μέρες. Ο κάθε φοιτητής 
υλοποιεί 6 συνολικά ημερήσια προγράμματα και 
συμμετέχει στα 10. 
Περισσότερες λεπτομέρειες δεν δίνονται.  

- Εξοικείωση με το σχολικό περιβάλλον.  
-Οργάνωση, υλοποίηση και αξιολόγηση 
ημερήσιων προγραμμάτων για το νηπιαγωγείο  
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-Μαθήματα Διδασκαλίας και Εφαρμογών Ι και ΙΙ. 
Τα μαθήματα αφορούν θεωρητικά και 
μεθοδολογικά ζητήματα της παιδαγωγικής και  της 
μάθησης, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, 
μέθοδο project, παιδαγωγική εργασία στο 
νηπιαγωγείο-προτάσεις διδασκαλίας, σχέδια 
προγραμμάτων. Πραγματοποιούνται διαλέξεις, 
μικρές ατομικές και ομαδικές εργασίες, 
φροντιστηριακές ασκήσεις σε ομάδες και 
εργαστηριακές ασκήσεις σε ομάδες.      
Σε μαθήματα του Π.Σ. προβλέπεται η προβολή 
βιντεοσκοπημένων διδασκαλιών. Τα μαθήματα 
αυτά είναι: ‘Προσχολική Παιδαγωγική-Σύγχρονες 
διδακτικές προσεγγίσεις’, ‘Προσχολική 
Παιδαγωγική-Διδακτικές προσεγγίσεις’, 
‘Κοινωνική αγωγή και προσχολική εκπαίδευση’,  
‘Σύγχρονες τάσεις στην προσχολική αγωγή και 
εκπαίδευση’.  

-Πρακτικές ασκήσεις σε νηπιαγωγεία. Δεν δίνονται 
λεπτομέρειες για τις συνθήκες παρουσίας των 
φοιτητών στα σχολεία.  
-Εξειδικευμένες πρακτικές ασκήσεις σε σχολεία 
πραγματοποιούνται και στα πλαίσια 
συγκεκριμένων μαθημάτων του προγράμματος. 
Την ευθύνη των πρακτικών αυτών έχει ο διδάσκων 
του οικείου μαθήματος. 
Τα μαθήματα στα οποία συμπεριλαμβάνεται 
πρακτική άσκηση στις μεθόδους διδασκαλίας 
είναι: Εισαγωγή στην ψυχοπαθολογία του παιδιού-
ειδική αγωγή (13 ώρες πρακτικής), Διδακτική 
μαθηματικών ΙΙ (40 ώρες), Διδακτική των εννοιών 
των φυσικών επιστημών στο νηπιαγωγείο ΙΙ (40 
ώρες), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.  

-Εξοικείωση με ζητήματα επιστημολογίας και 
μεθοδολογίας της παιδαγωγικής επιστήμης και 
της διδακτικής και αξιοποίησή τους στο 
Νηπιαγωγείο.  
-Εξοικείωση με την έννοια της κοινωνικής 
μάθησης. Διδακτικές προτάσεις και 
στρατηγικές για την κοινωνικοσυναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών.    
-Η μύηση στις θεωρίες κλινικής 
ψυχοπαθολογίας και η σύνδεσή τους  με την 
παρακολούθηση στα σχολεία.  
-Κατανόηση των θεωριών ανάπτυξης των 
μαθηματικών εννοιών στην ηλικία 4-7 και 
ικανότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων και 
προγραμμάτων για τα μαθηματικά  
-Αντίστοιχα αναπτύσσει ικανότητες ανάπτυξης 
για τις φυσικές επιστήμες και για θέματα 
περιβαλλοντικής αγωγής.  
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Στο πρόγραμμα υπάρχουν σεμινάρια 
Παιδαγωγικών, Ψυχολογίας και άλλων επιστημών 
(Ιστορίας, αισθητικής αγωγής, κοινωνιολογίας 
κτλ), στα οποία οι φοιτητές μελετούν ειδικά 
σχετικά θέματα. Αυτά έχουν θεωρητικό 
προσανατολισμό και δεν σχετίζονται ρητά με το 
πρακτικό μέρος των ΔΑΣ, ωστόσο το περιεχόμενο 
τους αφορά την ερευνητική προσέγγιση του 
σχολείου και διαστάσεων της διδακτικής 
μεθοδολογίας στην προσχολική εκπαίδευση. Από 
τα πιο ενδεικτικά είναι το ΣΠΑ100: Σεμινάριαo 
Παιδαγωγικών: Προσεγγίσεις στη διαθεματική 
διδασκαλία.  
- Προβλέπονται εργαστηριακές ασκήσεις στα 
πλαίσια των ΔΑΣ, στα οποία ο αρμόδιος 
καθηγητής βοηθάει τους φοιτητές να κατανοήσουν 
τα διάφορα θέματα της πρακτικής και να 
δραστηριοποιηθούν ανάλογα.  

Διδακτικές ασκήσεις (ΔΑΣ) ονομάζονται οι 
παρακολουθήσεις των φοιτητών σε τμήματα 
νηπίων και η διδασκαλία σε αυτά μιας ή 
περισσοτέρων δραστηριοτήτων. Οι ΔΑΣ 
αναπτύσσονται σε τρία επίπεδα και αφορούν 
παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία, 
προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, 
αξιολόγηση, τροποποίηση, κριτική κτλ της 
διδακτικής διαδικασίας, που αναφέρεται είτε σε 
μια δραστηριότητα είτε σε ένα ημερήσιο ή 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. 
Διεξάγονται σε πειραματικά ή άλλα νηπιαγωγεία 
της πόλης ή της υπαίθρου. Το πρόγραμμα των 
ΔΑΣ αναπτύσσεται 1 μέρα την εβδομάδα στο Β΄ 
εξ., 1 μέρα την εβδομάδα σε κάθε εξαμήνου του Γ΄ 
εξ. και 19 ημέρες σε κάθε εξάμηνο του Δ  ́έτους.  

-Σχεδιασμός, εφαρμογή, αξιολόγηση, 
τροποποίηση, κριτική κτλ της διδακτικής 
διαδικασίας, που αναφέρεται είτε σε μια 
δραστηριότητα είτε σε ένα ημερήσιο ή 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου. 
-Ανάπτυξη ερευνητικής οπτικής σε θέματα 
εκπαίδευσης/παιδαγωγικής και διδακτικής 
μεθοδολογίας στο νηπιαγωγείο  
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-Η Π.Α. στο 6ο εξάμηνο πλαισιώνεται 
υποστηρικτικά από τα εξής υποχρεωτικά μαθήματα 
του Π.Σ.: 1. Εφαρμοσμένη προσχολική 
παιδαγωγική, 2. Κοινωνικά θέματα προσχολικής 
παιδαγωγικής και 3. Εφαρμογές σχολικής 
ψυχολογίας.  
-Επίσης, το πρόγραμμα της Π.Α. περιλαμβάνει 
τέσσερα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα της 
διδακτικής. Οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν 
ένα μάθημα από τις ακόλουθες ενότητες: 
Παιδαγωγικών μαθημάτων, Ιστορίας, Γλώσσας και 
Λογοτεχνίας, Θετικών Επιστημών και 
Τεχνολογίας, και την ενότητα μαθημάτων Τεχνών.  

-Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας που περιλαμβάνει επισκέψεις σε 
σχολεία, βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, κριτική 
συζήτηση και αναστοχασμό.    
Το 30% του διδακτικού χρόνου των μαθημάτων 
διδακτικής αφιερώνεται σε πειραματικές 
εφαρμογές συναφείς με το εκάστοτε διδακτικό 
αντικείμενο (σχεδιασμός δραστηριοτήτων, 
υλοποίηση αυτών στο νηπιαγωγείο, 
βιντεοσκόπηση, αξιολόγηση μικροδιδασκαλίες).  
-Για 8 εβδομάδες οι φοιτητές αναλαμβάνουν 
εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό ρόλο σε 2 διαφορετικά 
νηπιαγωγεία.  

-Εξοικείωση των φοιτητών με τη συστηματική 
παρατήρηση της ζωής στο νηπιαγωγείο. 
(καταγραφή και αξιολόγηση διδακτικής 
μεθοδολογίας, παιδαγωγικού κλίματος, χώρου).  
-Μεγαλύτερη σύνδεση των θεωρητικών 
μαθημάτων ειδικής διδακτικής με την 
εκπαιδευτική πράξη.  
-Μέσα από τα μαθήματα επιδιώκεται η 
εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών 
προσεγγίσεων.  
-Εξάσκηση στην εφαρμογή καινοτόμων 
διδακτικών προσεγγίσεων με ολοκληρωμένο 
τρόπο.  
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Το πρόγραμμα πρακτικής κατάρτισης (ΠΠΚ) 
αναπτύσσεται με αναφορά σε 13 θεαματικές 
ενότητες οι οποίες στο τμήμα περιέχουν σεμινάρια 
και εργαστήρια, θεωρητικής ενημέρωσης και 
ανατροφοδότησης των πρακτικών εφαρμογών.   
Οι θεματικές ενότητες της πρακτικής είναι: A.  Ο 
περιβάλλων χώρος, το πρόγραμμα λειτουργίας και 
το παιδί του νηπιαγωγείου, B.  Τεχνικές 
επικοινωνίας και παρατήρησης, Γ.   Σχεδιασμός 
και εφαρμογή δραστηριότητας στο νηπιαγωγείο, 
Δ.  Ανάπτυξη γνωστικών αντικειμένων στο 
νηπιαγωγείο,    Ε.  Σχεδιασμός, υλοποίηση και 
αξιολόγηση ημερήσιου προγράμματος, ΣΤ. 
Προσεγγίσεις των αναγκών ανάπτυξης του παιδιού 
και μαθησιακές όψεις της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, Ζ.  Το σχέδιο εκπαιδευτικής δράσης 
και οι μικρές ομάδες στο νηπιαγωγείο, Η.  
Δραστηριότητα μέσα στην Κοινότητα, Θ.  
Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση σχεδίου 
εκπαιδευτικής δράσης, Ι.   Παιδαγωγική σχέση, 
στάση και αντιμετώπιση, ΙΑ. Οργάνωση και 
διοίκηση εκπαιδευτικών χώρων,  ΙΒ. Οργάνωση 
σχολικής βιβλιοθήκης, ΙΓ.  Κινητικό παιχνίδι. 

-Πρακτικές Εφαρμογές σε θέματα από τις 13 
ενότητες καθώς και υλοποίηση ημερήσιων 
προγραμμάτων. 
- Πρακτική άσκηση για 3 εβδομάδες στο 4ο έτος σε 
δημόσια νηπιαγωγεία του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών.    
-Δίνεται η δυνατότητα για πραγματοποίηση των 
πρακτικών είτε β) σε νοσοκομεία είτε γ) σε 
μουσεία.  
  

- ‘Γνώσεις και ανάπτυξη δεξιοτήτων 
απαραίτητες για τον εκπαιδευτικό που 
εργάζεται με παιδιά προσχολικής ηλικίας, ώστε 
να είναι ικανός να σχεδιάζει, να οργανώσει, να 
υλοποιεί και να αξιολογεί εκπαιδευτικά 
προγράμματα, όχι μόνο σε νηπιαγωγεία, αλλά 
και σε άλλους εναλλακτικούς χώρους’ (Ο.Σ., σ. 
86).   
- Θεωρητική ενημέρωση και εξάσκηση στα 
θέματα που αναπτύσσονται στις 13 ενότητες 
του προγράμματος.  
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 Πρακτική άσκηση σε τρεις φάσεις.  
-Για τη συμμετοχή στην Α  ́φάση συνιστάται η 
επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών 
μαθημάτων του Π.Σ.: Μεθοδολογία 
ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας, Θεωρία αναλυτικών 
προγραμμάτων και Διδακτική μεθοδολογία και 
εφαρμογές της.  
- Η Β΄ φάση με τον τίτλο «Σχεδιασμός και 
ανάπτυξη ειδικών διδακτικών» πραγματοποιείται 
από το 5ο έως το 7ο εξάμηνο με εποπτεία από τα 
μέλη ΔΕΠ των αντίστοιχων τομέων και 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες που 
αντιστοιχούν σε τρίωρα εβδομαδιαία μαθήματα: 
Εφαρμοσμένες διδακτικές της γλώσσας, μουσικής 
αγωγής και φυσικής –περιβάλλοντος, των 
μαθηματικών, της εικαστικής αγωγής, των νέων 
τεχνολογιών και της δημιουργικής κίνησης. Για 
κάθε μάθημα διδακτικής προσδιορίζονται 
προαπαιτούμενα μαθήματα. 
(Εναλλακτικά με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής 
η πρακτική άσκηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 
οργανισμούς ή επιχειρήσεις που παρέχουν 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες/προϊόντα.).  

-Το ένα τρίτο των διδακτικών ωρών της Α  ́φάσης 
της πρακτικής αφιερώνεται σε επισκέψεις και 
παρακολουθήσεις σε διάφορες τάξεις 
νηπιαγωγείων. 
-Οι φοιτητές κατά τη Β  ́ φάση της πρακτικής 
σχεδιάζουν και διεξάγουν μια δραστηριότητα 
(διδασκαλία μειωμένου ωραρίου), της οποία η 
διδακτική και η μεθοδολογία έχει εγκριθεί από το 
πανεπιστήμιο.    
-Για 20 εργάσιμες μέρες οι φοιτητές 
παρακολουθούν και δραστηριοποιούνται  στα 
νηπιαγωγεία αναλαμβάνοντας πλήρη καθήκοντα 
του/της νηπιαγωγού. Αναπτύσσουν αυτοδύναμη 
διδασκαλία. Προβλέπεται ολική διδακτική 
δραστηριότητα, διεπιστημονικού περιεχομένου, 
στην οποία περιλαμβάνεται η μελέτη του 
μαθητικού δυναμικού, η διαμόρφωση των στόχων 
και της θεματολογίας, η επιλογή- κατασκευή του 
εκπαιδευτικού υλικού, η παιδαγωγική διαχείριση 
και η αξιολόγηση.   
 

- Σύνδεση της θεωρίας με την πράξη.  
-Ικανότητα σχεδιασμού και διεξαγωγής 
δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής.  
-Ικανότητα ανάληψης πλήρους διδακτικού 
έργου σε νηπιαγωγείο.  
-‘Βαθμιαία μύηση, μια ευέλικτη προετοιμασία, 
για ένταξη στον επαγγελματικό χώρο που 
συνδέεται με το ΤΕΑΠΑΕΣ’ (οργανισμοί ή 
επιχειρήσεις που παρέχουν εκπαιδευτικές 
υπηρεσίες ή παράγουν εκπαιδευτικά προϊόντα 
π.χ. ΟΤΑ, επιμορφωτικά κέντρα, εκδοτικοί 
οίκοι, παραγωγοί εκπαιδευτικών παιχνιδιών). 
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-Δυο Υποχρεωτικά μαθήματα στο 3ο έτος σπουδών 
στην ενότητα «Διδακτική μεθοδολογία και 
πρακτική άσκηση». Πρόκειται για τη Διδακτική 
της Κινητικής Αγωγής και τη Διδακτική της 
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.  
-Δυο κατ’ επιλογήν μαθήματα, τα οποία είναι είτε 
οι διδακτικές της Μουσικοκινητικής Αγωγής και 
των Εικαστικών (στο Ζ΄εξ.) είτε Διδακτικές της 
Μητρικής Γλώσσας και της Γνωριμίας με το 
Περιβάλλον (Η  ́εξ). Στα μαθήματα των 
διδακτικών στο πρόγραμμα της Π.Α. προβλέπονται 
θεωρητικά μαθήματα και μικροδιδασκαλίες των 
φοιτητών.  
-Στο πρώτο επίπεδο της Π.Α. οι φοιτητές 
παρακολουθούν για 2 μέρες θεωρητικά μαθήματα 
στη σχολή τα οποία αναφέρονται στις μεθόδους 
συστηματικής παρατήρησης, συγκέντρωσης και 
αξιοποίησης πληροφοριών και στη διαμόρφωση 
ευέλικτου μαθησιακού περιβάλλοντος.       
-Στο πρώτο επίπεδο προβλέπονται δίωρες 
ανατροφοδοτικές συναντήσεις στη σχολή μετά το 
τέλος κάθε μέρας στο νηπιαγωγείο ώστε να 
συζητούνται τα δεδομένα της παρατήρησης και να 
οδηγούνται οι φοιτητές σε κατάλληλες διδακτικές 
πρακτικές.  
- Στο δεύτερο επίπεδο η 10η και η 20η μέρα των 
πρακτικών διατίθεται για ανατροφοδότηση και 
αξιολόγηση αντίστοιχα.      

- Στο πρώτο επίπεδο της Π.Α. οι φοιτητές  για 
τρεις εβδομάδες παρευρίσκονται καθημερινά ανά 
ζεύγη στο νηπιαγωγείο παρατηρώντας και 
καταγράφοντας δεδομένα για τη λειτουργία του. 
- Για τέσσερεις εβδομάδες οι φοιτητές ανα ζεύγη 
και εναλλάξ για δυο εβδομάδες συνολικά 
αναλαμβάνουν πλήρες διδακτικό έργο στα 
νηπιαγωγεία. Ο φοιτητής που δεν διδάσκει 
καταγράφει δεδομένα σχετικά με τις αντιδράσεις 
και τις ανταποκρίσεις των παιδιών. Στο τέλος κάθε 
εβδομάδας ο φοιτητές συνεργάζονται προκειμένου 
να εκτιμήσουν την πορεία της διδακτικής τους 
παρέμβασης και να σχεδιάσουν το επόμενο 
εβδομαδιαίο πρόγραμμα.    

-Αντιμετώπιση της σχολικής τάξης ως πεδία 
παρατήρησης και έρευνας με σκοπό την 
αξιολόγηση των διδακτικών επιλογών και την 
στάθμιση των επιπτώσεών τους. 
- Γνώση των ειδικών διδακτικών αντικειμένων 
που συμπεριλαμβάνονται στην ενότητα της 
διδακτικής μεθοδολογίας και πρακτικής 
άσκησης, π.χ. διδακτική κινητικής αγωγής, 
γλώσσας, μουσικοκινητικής αγωγής κτλ. 
-Γνώση του πως τα παιδιά μαθαίνουν.  
-  Σχεδιασμός, πραγματοποίηση και 
αξιολόγηση δραστηριοτήτων και 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα ειδικά 
αντικείμενα της διδακτικής της Π.Α. αλλά και 
συνολικά στα ημερήσια προγράμματα του 
νηπιαγωγείου. 
- Σχεδιασμός, πραγματοποίηση και αξιολόγηση 
δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που να αναδύονται από τις 
ανάγκες και το επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών 
μετά από συστηματική καταγραφή της πορείας 
τους.  
-Διαμόρφωση ευέλικτου και ανοικτού 
μαθησιακού περιβάλλοντος που να ευνοεί την 
ανάπτυξη αυτονομίας όλων των παιδιών.   
 
  

 

 

Η εικόνα που διαμορφώνεται για τα προνομιακά ρεπερτόρια επαγγελματικής γνώσης, όπως 

προκύπτει από την ανάλυση των προγραμμάτων των πρακτικών ασκήσεων των τμημάτων προσχολικής 

εκπαίδευσης δεν διαφέρει σημαντικά από αυτή των ΠΤΔΕ. Συγκεκριμένα, και εδώ καταγράφεται η τάση 
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αυστηρότερης ρύθμισης του περιεχομένου και την διαδικασίας ανάπτυξης των πρακτικών ασκήσεων από 

μέρους των τμημάτων. Η έμφαση όπως και στα ΠΤΔΕ δίνεται στην υποστήριξη των φοιτητών σε 

ζητήματα θεωρίας και διδακτικής μεθοδολογίας και στη σύνδεσή τους με την εφαρμογή τους στην πράξη 

κατά τη διδασκαλία μιας δραστηριότητας ή ενός ημερήσιου προγράμματος στο νηπιαγωγείο.  

Η πλειονότητα των προγραμμάτων πρακτικής άσκησης εστιάζεται στην εφαρμοσμένη διδασκαλία 

των γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος, όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, η φυσική 

αγωγή, η εικαστική αγωγή, η λογοτεχνία, η μουσικοκινητική αγωγή, η κοινωνική και πολιτική αγωγή, 

κλπ. Τα τμήματα που δείχνουν μεγαλύτερη προσήλωση στο ζήτημα της ειδικής διδακτικής είναι το 

ΤΕΠΑΕ Θεσσαλονίκης, ΠΤΠΕ Θεσσαλίας, το ΤΕΕΠΗ Θράκης, το ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου και το ΠΤΝ Δ. 

Μακεδονίας. Επίσης, ενδιαφέρον υπάρχει για την ενημέρωση των φοιτητών σχετικά με τα 

χαρακτηριστικά του σύγχρονου αναλυτικού προγράμματος για την προσχολική εκπαίδευση τόσο στο 

θεσμικό επίπεδο, όσο κυρίως στο επίπεδο της εφαρμογής του στην σχολική τάξη μέσα από την ανάπτυξη 

σχεδίων διδασκαλίας και μάθησης. Τέλος, από τα προγράμματα των πρακτικών δεν λείπουν αναφορές 

στις επικρατούσες παιδαγωγικές και ψυχολογικές θεωρίες μάθησης και ανάπτυξης των νηπίων (π.χ. 

Piaget).  

Παρομοίως με τις ασκήσεις στα ΠΤΔΕ, οι αρχές οργάνωσης των πρακτικών ασκήσεων στα 

τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης παραπέμπουν σε προγράμματα επαγγελματικού τύπου 1, τα οποία 

βασίζονται στη συστηματική μύηση των εκπαιδευομένων στα πεδία και στις μεθόδους εφαρμογής 

εξειδικευμένων γνωστικών αντικειμένων. Ένα στοιχείο που διαφοροποιεί τα τμήματα της προσχολικής 

εκπαίδευσης στο επίπεδο των πρακτικών ασκήσεων από τα ΠΤΔΕ είναι το γεγονός ότι σήμερα στην 

αναδρομική θέση συγκρότησης των επαγγελματικών ταυτοτήτων των νηπιαγωγών έχει ενσωματωθεί και  

αναπαράγεται ο λόγος και οι πρακτικές της διαθεματικότητας στην οργάνωση και τη διδασκαλία της 

γνώσης, όπως αυτός έχει συγκροτηθεί την τελευταία δεκαετία από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Σ.Σ.) και εφαρμόζεται στα νηπιαγωγεία (Ball & Cohen, 1996, Alahiotis, 

& Karatzia-Stavlioti, 2006).  

Τα δεδομένα της ανάλυσης δείχνουν ότι η ιδέα της χαλάρωσης των συνόρων μεταξύ των 

γνωστικών αντικειμένων και η έννοια την διαθεματικότητας έχουν καταρχάς προβληθεί στις 

επαγγελματικές ταυτότητες των μελλοντικών εκπαιδευτικών μέσα από το πεδίο του σχολείου. Το γεγονός 

ότι η διαθεματικότητα έχει εμπεδωθεί περισσότερο και εφαρμόζεται συστηματικότερα στην προσχολική 

αγωγή φαίνεται ότι έχει ωθήσει τα αντίστοιχα τμήματα να την συμπεριλάβουν στις σχετικές 

εκπαιδευτικές τους δραστηριότητες, με κυριότερη τα μαθήματα υποστήριξης των πρακτικών ασκήσεων, 

προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτει το σχολείο σχετικά με αυτή απέναντι σε κάθε 

φοιτητή, και μελλοντικό εκπαιδευτικό, κατά τη διάρκεια των πρακτικών ασκήσεων. Μέσα από τα 

προγράμματα των πρακτικών, τόσο κατά την παρουσία των φοιτητών στα σχολεία, όσο και από τα 
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θεωρητικά μαθήματα υποστήριξης στα τμήματα, η διαθεματικότητα προβάλλεται ως βασική αρχή 

ρύθμισης των επαγγελματικών ταυτοτήτων και πρακτικών των νηπιαγωγών σήμερα.  

Η παραπάνω υβριδικότητα στα μηνύματα που προβάλλονται στις ταυτότητες των νηπιαγωγών 

ενισχύεται και από το γεγονός ότι σήμερα τα τμήματα της προσχολικής, κάτω και από την πίεση της 

ανεργίας που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοί τους συγκριτικά και με τον συγγενή κλάδο των δασκάλων, 

αναζητούν τρόπους προκειμένου να διευρύνουν τις επαγγελματικές δυνατότητες που θα μπορούσε να 

προσφέρει το πτυχίο στους αποφοίτους. Αυτό σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης δείχνει ότι 

βασικά στοιχεία της εργαλειακής θέσης συγκρότησης ταυτοτήτων, δηλαδή η ιδέα της 

ανταγωνιστικότητας και της ανταλλακτικής αξίας των τίτλων σπουδών στην αγορά εργασίας έχουν 

αρχίσει να ενσωματώνονται στον σύγχρονο παιδαγωγικό τους λόγο, κυρίως στα πλαίσια της πρακτικής 

άσκησης, αλλά και σε άλλες δραστηριότητες ανάπτυξης των προγραμμάτων σπουδών.   

Ενδεικτικά σε αυτή τη λογική, το ΤΕΕΠΗ της Θράκης και το ΤΕΠΑΕΣ του Αιγαίου προβλέπουν 

η πρακτική άσκηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών τους να μπορεί να πραγματοποιηθεί σε 

οργανισμούς και φορείς παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών εκτός του σχολείου (νοσοκομεία, ΟΤΑ, 

μουσεία, κτλ). Μάλιστα στην περίπτωση του Τμήματος των Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και 

του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΤΕΠΑΕΣ) του Πανεπιστημίου του Αιγαίου η πρόθεση διεύρυνσης των 

επαγγελματικών αναφορών του πτυχίου του δηλώνεται και στον τίτλο του, ο οποίος παραπέμπει ευθέως 

στην προοπτική της επαγγελματικής εξειδίκευσης των φοιτητών εκτός από την προσχολική αγωγή και σε 

ένα σύγχρονο και με εφαρμοσμένο προσανατολισμό τομέα της εκπαίδευσης, αυτόν του εκπαιδευτικού 

σχεδιασμού. Επίσης, το κίνητρο της διεύρυνσης των επαγγελματικών επιλογών φαίνεται να εξηγεί το 

δεδομένο ότι από τα πέντε παιδαγωγικά που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα πρακτικής άσκησης 

του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ (Βλ. Παράρτημα Ε.4), τα τέσσερα είναι τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης. 

Πρόκειται για τα Προσχολικής Θεσσαλίας, Θράκης, Αιγαίου και Δ. Μακεδονίας. Επίσης, σε επίπεδο 

ρητορικής το ΠΝΤ Ιωαννίνων και το ΠΤΠΕ Κρήτης δηλώνουν, το μεν πρώτο, την πρόθεσή του για 

δημιουργία στο μέλλον εκπαιδευτικών ειδικοτήτων, π.χ. εμψυχωτών, το δε δεύτερο τις προοπτικές 

επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του.   

Το στοιχείο που εντοπίζεται στα δεδομένα που μόλις συζητήθηκαν και το οποίο έχει ιδιαίτερη 

ερμηνευτική αξία για την κατανόηση τόσο των αλλαγών που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια στο 

πεδίο των Π.Τ., όσο και των σημασιών τους για τα ίδια τα ιδρύματα και τα υποκείμενα, είναι ότι τα 

τμήματα που στρέφονται σε δράσεις και εκφέρουν ρητορικές συμβατές με το κυρίαρχα στοιχεία του 

σύγχρονου λόγου, όπως η ανταγωνιστικότητα, είναι κυρίως τα τμήματα προσχολικής εκπαίδευσης των 

περιφερειακών πανεπιστημίων. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τα Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης, όσο 

απομακρυνόμαστε από το κέντρο, δηλαδή αυτά που λειτουργούν σε νεότερα και γεωγραφικά 

απομακρυσμένα πανεπιστήμια (νησιά, παραμεθόριος), αντιμετωπίζουν περισσότερες πιέσεις συγκριτικά 
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με τα παιδαγωγικά τμήματα, ειδικά της Δημοτικής Εκπαίδευσης, των κεντρικών και παλαιότερων 

πανεπιστημίων210, οι οποίες τα καθιστούν περισσότερο «ανοιχτά» στις επιρροές που οι πολιτικές ασκούν 

σήμερα στην εκπαίδευση και τα στρέφουν σε πιο ευέλικτα, και με αναφορές σε εφαρμοσμένα πεδία 

νοήματα συγκρότησης ταυτοτήτων για τους φοιτητές τους. Τα δεδομένα σε αυτό το επίπεδο της 

ανάλυσης αναδεικνύουν τον ρόλο που παίζουν οι ιεραρχίες ανάμεσα στα ιδρύματα στον τρόπο που 

‘επιλέγουν’ να οργανώνουν τη γνώση και να προσανατολίζουν τα νοήματα των παιδαγωγικών 

ταυτοτήτων. Σε αυτό το πλαίσιο τα τμήματα με πλεονεκτική/ ισχυρή θέση είναι πιθανότερο να 

διατηρήσουν στοιχεία εσωστρεφών ταυτοτήτων, δηλαδή ταυτοτήτων με προσανατολισμό στις 

καθιερωμένες στο ακαδημαϊκό πεδίο αρχές οργάνωσης της γνώσης, αντίθετα τα λιγότερο προνομιούχα 

τμήματα στρέφονται γρηγορότερα σε περιοχές γνώσης με εξωστρεφή προσανατολισμό στο πεδίο της 

πρακτικής εφαρμογής.211 Η εξάρτηση αυτή δημιουργεί συνθήκες αναπαραγωγής νέων στρωματώσεων 

ανάμεσα στα ιδρύματα αλλά και στις ίδιες τις ταυτότητες των υποκειμένων, προσωπικού και φοιτητών 

(Bernstein, 1996).  

 Ακολουθεί η συζήτηση των δεδομένων σχετικά με τη θέση των διπλωματικών εργασιών στα 

προγράμματα σπουδών, με σκοπό να αναδειχθούν οι αλλαγές και οι κύριες διαστάσεις συγκρότησης του 

σύγχρονου παιδαγωγικού λόγου στα Π.Τ. Αν οι πρακτικές ασκήσεις αντιπροσωπεύουν τη θέση που 

αναπτύσσουμε στο πεδίο της εργασίας και της πρακτικής εφαρμογής, οι διπλωματικές εργασίες 

αντιπροσωπεύουν την έρευνα, ως καταστατικό στοιχείο του ακαδημαϊκού πεδίου.  

 

12.2.3. Το πλαίσιο εκπόνησης των διπλωματικών εργασιών  
 
 
 Οι διπλωματικές εργασίες, όπως έχει ήδη αναφερθεί, μαζί με τα μαθήματα και τις πρακτικές 

ασκήσεις αναγνωρίζονται στην παρούσα μελέτη ως οι σημαντικότερες εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

των προγραμμάτων σπουδών των Π.Τ. αναφορικά με τα μηνύματα που μεταδίδουν/εγγράφουν στις 

ταυτότητες των φοιτητών και μελλοντικών εκπαιδευτικών. Το γεγονός ότι εξ ορισμού οι διπλωματικές 

εργασίες εισάγουν τους φοιτητές στην ιδέα και στις πρακτικές της εκπαιδευτικής έρευνας, μας επιτρέπει 

να θεωρήσουμε ότι, σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο της ανάλυσης, αυτές αντιπροσωπεύουν στα 

προγράμματα σπουδών τις αρχές και το νοηματικό προσανατολισμό του ακαδημαϊκού πεδίου. Η 

                                                
210 Ενδεικτικά, κάποιες από τις πιέσεις που χρειάζεται να διαχειριστούν και να αντισταθμίσουν με κάποιους τρόπους 
προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στο πεδίο αφορούν το μικρότερο κύρος που πάντα απολάμβαναν σε σχέση με τα 
υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα, και τις ελλείψεις σε υποδομές, τις ελλείψεις προσωπικού (μέχρι πολύ πρόσφατα πολλά 
από αυτά τα τμήματα λειτουργούσαν βασικά με συμβασιούχους διδάσκοντες), τον αριθμό και το εκπαιδευτικό επίπεδο των 
φοιτητών που μπορούν να προσελκύσουν, την έλλειψη πανεπιστημιούπολης και τις δυσκολίες άμεσης αλληλεπίδρασης με την 
υπόλοιπη ακαδημαϊκή κοινότητα, όπως αυτό συμβαίνει σε συνθήκες μεγάλων πανεπιστημίων.        
211 Η παρατήρηση αυτή παραπέμπει στην έννοια του Institutional Habitus (Reay, 1998, Μονιάρου-Παπακωνσταντίνου, 2008, 
Clegg, 2011). 
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παραδοχή αυτή καθιστά τη θέση τους στα προγράμματα σημαντικό στοιχείο για την συνολική ανάπτυξη 

της φυσιογνωμίας του πεδίου σπουδών των Π.Τ. και την κατανόηση των προβολών που κάνει στις 

ταυτότητες των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Στον Πίνακα 12.7 που ακολουθεί παρατίθενται συνολικά τα 

βασικά στοιχεία προσδιορισμού της θέση τους στα προγράμματα σπουδών στις περιόδους της μελέτης 

τους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να σημειωθεί ότι η συστηματική ανάλυση των θεμάτων στα οποία 

διεξάγονται διπλωματικές εργασίες στα Π.Τ. θα απαντούσε σε ειδικότερα ερωτήματα σχετικά με τα 

προνομιακά είδη γνώσης και τις αρχές ρύθμισης σε αυτό το επίπεδο ανάπτυξης των προγραμμάτων 

σπουδών, ωστόσο αυτό ξεπερνά τα όρια της παρούσας έρευνας.    

 
Πίνακας 12.7: Πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικών εργασιών   
 
 

Τμήματα 
Πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικών εργασιών   

ΠΠΣ 2008-2009 Παλαιότερα Π.Π.Σ 
Υποχρ/τα  Εξάμηνο μαθ./ δ.μ. Υποχρ/τα Εξάμηνο μαθ./δ.μ.  

ΠΤΔΕ Αθήνας Π      
ΠΤΔΕ Θεσ /κης Π 7ο-8ο 4/12 δ.μ. Π 8ο 12 δ.μ. 
ΠΤΔΕ Πάτρας Π 7ο-8ο  3/9 δ.μ Π 7ο-8ο  3/9 δ.μ 
ΠΤΔΕ Ιωαννίνων Υ 7ο-8ο  19,5 δ.μ.  Π 7ο-8ο  12 δ.μ.  
ΠΤΔΕ Κρήτης Υ212 7ο-8ο 3/9 δ.μ.  Π   
ΠΤΔΕ Θεσσαλίας Π 7ο-8ο  2/6 δ.μ.    
ΠΤΔΕ Θράκης Υ 8ο  4/12 δ.μ.  Υ 8ο 4/12 δ.μ. 
ΠΤΔΕ Αιγαίου Π 7ο-8ο 5 δ.μ.  Π 7ο-8ο 12 δ.μ. 
ΠΤΔΕ Δ. Μακ/νίας  Π 6ο-8ο  9 δ.μ.  Π 6ο-8ο 8 δ.μ.  
ΤΕΑΠΗ Αθήνας  Π 8ο 4/12 δ.μ.    
ΤΕΠΑΕ Θες/κης Π 7ο-8ο 10 δ.μ. Π 7ο-8ο  10 δ.μ. 
ΤΕΕΑΠΗ Πάτρας Π 7ο-8ο 3/9 δ.μ. Π 7ο-8ο 3/9 δ.μ. 
ΠΤΝ Ιωαννίνων  Π Από το 3ο 2/6 δ.μ. Π Από το 5ο  
ΠΤΠΕ Κρήτης  Υ 7ο-8ο 1/11 ects Y 7ο-8ο  
ΠΤΠΕ Θεσσαλίας Π 7ο-8ο 3/9 δ.μ. Π 7ο-8ο 3/9 δ.μ. 
ΤΕΕΠΗ Θράκης Π 7ο-8ο 3/9 δ.μ.    
ΤΕΑΠΕΣ Αιγαίου Π 7ο-8ο 2/6 δ.μ. Π 7ο-8ο 12 δ.μ. 
ΠΤΝ Δ. Μακεδονίας Π 6ο-8ο 3/9 δ.μ. Π 6ο-8ο 8 δ.μ. 

 

Σε αντίθεση με τα μαθήματα και τις πρακτικές ασκήσεις, τα παραπάνω δεδομένα δείχνουν ότι η 

εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην πλειονότητα των προγραμμάτων αποτελεί και στις δυο περιόδους 

της μελέτης προαιρετική δραστηριότητα, η οποία στα περισσότερα τμήματα λαμβάνει χώρα στο 

τελευταίο έτος σπουδών. Επίσης, τα δεδομένα δείχνουν ότι πρόκειται  για μια δραστηριότητα με 

διαφορετική βαρύτητα από πρόγραμμα σε πρόγραμμα, που δεν πριμοδοτείται σημαντικά σε σχέση με τις 

συνολικές απαιτήσεις που τίθενται από τα τμήματα για την απονομή του πτυχίου213. Το στοιχείο αυτό 

επιτρέπει την υπόθεση ότι λόγω περιορισμένων κινήτρων η εκπόνηση διπλωματικής δεν θα είναι η 

δημοφιλέστερη των επιλογών για τους φοιτητές. Η συγκέντρωση στοιχείων σχετικών με τον αριθμό των 

φοιτητών που αναλαμβάνουν και ολοκληρώνουν διπλωματικές εργασίες στα Π.Τ. θα φώτιζε αυτό το 

                                                
212 Έγινε προαιρετική το 2009-2010.  
213 Σε αυτό το σημείο, ωστόσο, πρέπει να επισημάνουμε ότι πρόκειται για προγράμματα προπτυχιακού επιπέδου, στα οποία 
υπογραμμίζεται με αυτόν τον τρόπο ότι η κύρια αποστολή τους είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και όχι η μύηση στις 
επιστήμες της εκπαίδευσης και την έρευνα. Τα δεδομένα δείχνουν ότι η δεύτερη συνθήκη δεν έχει παγιωθεί στα εν λόγω 
προγράμματα σπουδών.  
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ζήτημα, ωστόσο δεν αποτελεί ερώτημα στην παρούσα έρευνα, διότι ανεξάρτητα από το πόσο δημοφιλής 

γίνεται τελικά η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στους φοιτητές, η κρίσιμη παράμετρος για την 

ανάδειξη και την κατανόηση της θέσης της στα προγράμματα αποτελεί η ίδια η παιδαγωγική επιλογή των 

τμημάτων να τη διατηρούν προαιρετική.  

Σε πρώτο επίπεδο, η επιλογή αυτή εμφανίζει τα παιδαγωγικά τμήματα να αποδίδουν στη 

διπλωματική εργασία και κατ’ επέκταση την εκπαιδευτική έρευνα δευτερεύουσα θέση στο προπτυχιακό 

επίπεδο σπουδών. Ωστόσο, το γεγονός ότι στα προγράμματα καταγράφονται διάφορες δραστηριότητες 

(π.χ. μαθήματα και σεμινάρια έρευνας και μεθοδολογίας, εργασίες έρευνας στην πρακτική άσκηση ή/και 

αλλού) που προωθούν την ιδέα και τις πρακτικές της έρευνας στην εκπαίδευση των φοιτητών, θέτει υπό 

αμφισβήτηση την πρώτη αυτή εκτίμηση. Επιπλέον, τα Π.Τ. στα είκοσι χρόνια της λειτουργίας τους έχουν 

δείξει μέσα από διάφορες ενέργειες (συνέδρια, μεταπτυχιακά προγράμματα, ερευνητικά προγράμματα, 

κλπ) ότι την αναγνωρίζουν ως μια βασική παράμετρο για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής τους 

φυσιογνωμίας και της θέσης τους στα πανεπιστήμια και ενδιαφέρονται ενεργά για την ανάπτυξή της τόσο 

με σκοπό την παραγωγή νέας γνώσης, όσο και ως μέσο βελτιστοποίησης της σύγχρονης εκπαιδευτικής 

δράσης.  

 Σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή των τμημάτων να διατηρήσουν προαιρετική την εκπόνηση της 

διπλωματικής εργασίας φαίνεται ότι έχει βασικά πρακτικό υπόβαθρο και σχετίζεται με τον αυξημένο 

φόρτο εργασίας που δημιουργεί στο προσωπικό η εκπόνηση διπλωματικών εργασιών από το σύνολο του 

φοιτητικού πληθυσμού. Ειδικά σε εποχές που βασικά προβλήματα των τμημάτων είναι ο αυξημένος 

αριθμός φοιτητών σε σχέση με τον αριθμό του διαθέσιμου προσωπικού, τα περιθώρια αλλαγών στο 

πλαίσιο εκπόνησης των διπλωματικών με τρόπο που να γενικεύουν/ενδυναμώνουν την παρουσία τους 

στα προγράμματα σπουδών είναι μάλλον περιορισμένα. Ενδεικτικές των πιέσεων αυτών είναι ότι 

τμήματα που διατηρούν τη διπλωματική εργασία υποχρεωτική, φαίνεται να αναγκάζονται να εφαρμόζουν 

διάφορες πρακτικές διαχείρισης του φόρτου εργασίας που δημιουργείται. Η πρώτη περίπτωση είναι το 

πρόγραμμα του ΠΤΔΕ Κρήτης, στο οποίο καταγράφεται τα τελευταία χρόνια η σταδιακή αλλαγή του 

πλαισίου εκπόνησης των διπλωματικών από υποχρεωτικό σε επιλογής. Συγκεκριμένα, όπως αναλύθηκε 

εκτενώς στην προηγούμενη ενότητα και αποτυπώνεται και στο Πίνακα 12.7, η διπλωματική εργασία στο 

ΠΤΔΕ Κρήτης ήταν υποχρεωτική από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του προγράμματος, και μάλιστα 

αναπτυσσόταν με ακαδημαϊκές προδιαγραφές επιλογής των θεμάτων και εμπλοκής των φοιτητών με το 

ερευνητικό πεδίο. Στο πρόγραμμα του 2008-2009 εμφανίζονται κάποιες ρυθμίσεις των επιλογών των 

φοιτητών για την αποφυγή της υπερσυγκέντρωσής τους στους τομείς και τέλος στο πρόγραμμα του 2009-

2010 η διπλωματική γίνεται προαιρετική. Ο κάθε επιβλέπων μπορεί να θέτει κριτήρια επιλογής των 

φοιτητών. Μια άλλη εκδοχή διαχείρισης του ζητήματος του φόρτου που δημιουργεί η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα στα προγράμματα συναντάται στο ΠΤΔΕ Ιωαννίνων, στο οποίο η διπλωματική παραμένει 
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υποχρεωτική, ωστόσο το πλαίσιο διεξαγωγής της έχει στοιχεία μαζικής εκπαίδευσης, προκειμένου να 

είναι διαχειρίσιμο. Αναφέρεται ότι τα θέματα προκαθορίζονται από τους επιβλέποντες και οι 

προδιαγραφές εκπόνησης, συγγραφής, κλπ είναι εξαιρετικά ρυθμιστικές της δράσης των φοιτητών. 

Τέλος, στο ΠΤΝ Κρήτης, οι διπλωματικές συνδέονται με τα υποχρεωτικά σεμινάρια του προγράμματος 

της πτυχιακής (ΣΠΕ) ή κάποιου εξειδικευμένου γνωστικού πεδίου, έτσι οι φοιτητές υποστηρίζονται σε 

ομάδες και περιορίζονται οι ανάγκες και ο χρόνος εξατομικευμένων συνεργασιών με τους επιβλέποντες.                

Ο τρόπος που εμφανίζεται η διπλωματική εργασία στα προγράμματα παραπέμπει σε μορφές 

αόρατης παιδαγωγικής (Bernstein, 1991), καθιστώντας την εντέλει αμφίσημη δραστηριότητα αναφορικά 

με τη σημασία της και τα μηνύματα που μεταδίδει στους φοιτητές για το ρόλο που μπορεί να έχει στη 

γνωστική τους συγκρότηση. Ο προσδιορισμός της θέσης της στα προγράμματα εξαρτάται από την 

αναγνώριση (κανόνες αναγνώρισης) και τη γνωστική επένδυση (κανόνες πραγμάτωσης) που θα κάνουν 

σε αυτή οι ίδιοι οι φοιτητές (Bernstein, 1991), και εκδηλώνεται μέσα από τις διαφορετικές ανταποκρίσεις 

στη δυνατότητα που τους δίνουν τα προγράμματα να εμπλακούν με την έρευνα στο προπτυχιακό επίπεδο 

των σπουδών τους. Η επιλογή εκπόνησης διπλωματικών εργασιών φαίνεται κατά βάση να εξαρτάται από 

τα στοιχεία της βιογραφίας (κοινωνικά, οικογενειακά και προσωπικά γνωρίσματα) κάθε φοιτητή και από 

τον τρόπο που αυτά σχετίζονται και διαμορφώνουν τις επαγγελματικές και ακαδημαϊκές προσδοκίες τους 

για το μέλλον. Αυτό φαίνεται να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αναπαραγωγή παγιωμένων αντιλήψεων 

από τους φοιτητές σε σχέση με την έρευνα με τρόπο που δεν ευνοεί όσους δεν διαθέτουν τα μέσα σε 

αυτή τη φάση προκειμένου να αναγνωρίσουν τη σημασία της για τη γνωστική συγκρότηση και την 

επαγγελματική τους εξέλιξη και την αποκλείουν από τα ατομικά τους προγράμματα σπουδών.  

Στο σύγχρονο πλαίσιο των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών, όπου οι γνώσεις και η εμπειρία 

στην έρευνα προσδιορίζονται ως παράμετροι βελτίωσης της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (European 

Commission, 2005d, 2007b), η διαφοροποίηση που δημιουργείται στις ταυτότητες των φοιτητών λόγω 

των επιλογών τους στο ζήτημα της διπλωματικής δημιουργεί μελλοντικά ανισότητα μεταξύ των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με τα εφόδια που διαθέτουν προκειμένου αφενός να αναστοχαστούν και να 

ανατροφοδοτήσουν την καθημερινή εκπαιδευτική τους δραστηριότητα, αφετέρου να διεκδικήσουν σε 

κάποια στιγμή της ζωής τους περαιτέρω σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο.  

Καταληκτικά, τα δεδομένα για τις αρχές ρύθμισης του πλαισίου εκπόνησης διπλωματικών 

εργασιών στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων είναι ενδεικτικά της 

αναδρομικής θέσης συντήρησης και αναπαραγωγής ενός «ελιτίστικου» μοντέλου μύησης των φοιτητών 

και μελλοντικών εκπαιδευτικών στις αξίες και τη μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας. Ο τρόπος με 

τον οποίο εμφανίζονται σήμερα οι διπλωματικές εργασίες στα προγράμματα σπουδών φαίνεται να 

συντηρεί ένα παρωχημένο και ελιτίστικο λόγο για την έρευνα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, ο 

οποίος αφενός λειτουργεί αποτρεπτικά για την μεγάλη μάζα των φοιτητών να εμπλακούν 
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συστηματικότερα με αυτή και αφετέρου δύσκολα συνάδει με το σύγχρονο λόγο που αναγνωρίζει την 

έρευνα ως μέσο εκπαίδευσης, καινοτομίας και δια βίου μάθησης.          

 Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με μια ενότητα, η οποία συνοψίζοντας όσα προηγήθηκαν, έχει 

σκοπό να συζητήσει περαιτέρω το ζήτημα της σχέσης ανάμεσα στη γνώση, την αλλαγή και την 

ταυτότητα και να αναδείξει τις βασικές αποκρυσταλλώσεις των σχέσεων αυτών στα προγράμματα 

σπουδών των Π.Τ. σήμερα.      

 
 

12.3. Γνώση, αλλαγή και Ταυτότητες  

 
Η τελευταία αυτή ενότητα αφιερώνεται στη συνολική αποτίμηση των κυρίαρχων προτύπων 

γνώσης και ταυτοτήτων και της σχέσης που διαμορφώνεται μεταξύ τους στα σύγχρονα προγράμματα 

σπουδών των Π.Τ. Με άλλα λόγια, η παρούσα ενότητα διαπραγματεύεται τις κυρίαρχες θέσεις αλλαγής 

και σκοπεύει στην κατανόηση των παιδαγωγικών αρχών και των προτύπων επαγγέλματος και ταυτότητας 

που σήμερα είναι θεμιτά στο πεδίο της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών.  

Εκτιμώντας τα εμπειρικά δεδομένα με αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης για τις θέσεις 

αλλαγής των ταυτοτήτων, αναγνωρίζουμε σε πρώτο επίπεδο ότι η ρητορική και οι επιμέρους δράσεις 

αλλαγής των τμημάτων προωθούν υβριδικά χαρακτηριστικά στο πεδίο της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. 

Αφενός, στηρίζουν παγιωμένες γνώσεις, διαδικασίες, αρχές και αξίες της λειτουργίας των 

προγραμμάτων, αφετέρου, συνάδοντας νοηματικά με στοιχεία του λόγου των ευρωπαϊκών πολιτικών για 

τους εκπαιδευτικούς και τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους (European Commission 2005d, 2007b), 

εξαίρουν το ρόλο των νέων τεχνολογιών και των παιδαγωγικών καινοτομιών, και ενδιαφέρονται για την 

επίτευξη μεγαλύτερης σύνδεσης των σπουδών με το σχολείο και την κοινωνία, μη απορρίπτοντας την 

απαίτηση της οικονομίας για μεγαλύτερη «ανταποδοτικότητα» της εκπαίδευσης (Bλ. Παράρτημα Γ.3).   

Ο Bernstein έχει αναλύσει τις συνθήκες λειτουργίας των αγγλικών πανεπιστημίων κατά τη 

δεκαετία του ’90, και την εφαρμογή του Εθνικού αναλυτικού προγράμματος στη Γενική εκπαίδευση, 

αναδεικνύοντας τα υβριδικά στοιχεία της αλλαγής που διαμόρφωσαν τις ταυτότητες ιδρυμάτων και 

υποκειμένων (Bernstein, 1996: 75). Με αναφορά σε αυτή την ανάλυση, μπορούμε να συνδέσουμε 

ερμηνευτικά τα υβριδικά χαρακτηριστικά που εντοπίζουμε στα προγράμματα σπουδών με τα προνομιακά 

περιεχόμενα γνώσης και τα πρότυπα ταυτοτήτων και μελλοντικής επαγγελματικής δράσης που τα Π.Τ. 

προβάλλουν σήμερα στους αποφοίτους τους. Η σχέση γνώσης και ταυτοτήτων είναι κομβική 

προκειμένου να απαντηθούν τα ερωτήματα της παρούσας εργασίας αναφορικά με το είδος των αλλαγών 

και τις ανταποκρίσεις του ελληνικού πεδίου της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών απέναντι στα 

διακυβεύματα που θέτει το σύγχρονο πλαίσιο των υπερεθνικών πολιτικών. Η υβριδικότητα και η 
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ποικιλομορφία που από τα δεδομένα προκύπτει ότι χαρακτηρίζουν τη σχέση γνώσης και ταυτοτήτων στα 

προγράμματα σπουδών των Π.Τ. στη σημερινή συγκυρία, επηρεάζουν τις συνθήκες της κοινωνικής 

ρύθμισης στο πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, αφού δημιουργούν τις προϋποθέσεις ώστε να 

αναπαραχθούν ή/και να διαμορφωθούν νέες ιεραρχίες και στρωμάτωσεις ανάμεσα στα τμήματα. Σε αυτό 

το πλαίσιο, το ζήτημα «των ‘ταυτοτήτων’ και των ‘διαφορών’ στην εποχή της παγκοσμιοποίησης» 

(Τσουκαλάς, 2010), μπορεί να αποδειχτεί πραγματικά επίκαιρο και για το πεδίο της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών.        

Η συγκριτική ανάλυση δείχνει ότι τα τμήματα χρησιμοποιούν τα παλαιότερα προγράμματά τους 

ως «καμβά» πάνω στον οποίο εφαρμόζουν τις αλλαγές που κρίνουν αναγκαίες σε ετήσια βάση. Σε 

κανένα πρόγραμμα δεν ανατρέπονται απολύτως οι αρχές συγκρότησης του Παιδαγωγικού Λόγου σε 

σχέση με τις παλαιότερες εκδοχές του. Η αναδρομικότητα στην εκφορά του λόγου μέσα από την 

αυτούσια αναπαραγωγή διατυπώσεων από τους παλαιότερους στους νεότερους οδηγούς σπουδών 

αποτελεί ένα ενδεικτικό στοιχείο της «συνέχειας» ανάμεσα στα προγράμματα διαφορετικών περιόδων 

των Π.Τ.       

Όσον αφορά τα στοιχεία συγκρότησης του παιδαγωγικού λόγου και των αρχών αναπλαισίωσης 

της γνώσης στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων, τα δεδομένα 

δείχνουν ότι το κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται στη συντήρηση/αναπαραγωγή και σε ορισμένες 

περιπτώσεις στον εξορθολογισμό214 των βασικών στοιχείων της αναδρομικής τους ταυτότητας. Όπως 

φάνηκε από την συζήτηση των δεδομένων που προηγήθηκε, τα στοιχεία των προγραμμάτων που 

συγκροτούν αναδρομικές εκδοχές της ταυτότητας είναι η οργανωτική δομή που παραπέμπει σε τομείς, 

δηλαδή σε αυστηρές ταξινομητικές σχέσεις και η διατήρηση μεγάλου ποσοστού των υποχρεωτικών 

μαθημάτων, η οποία παραπέμπει σε αυστηρό έλεγχο του παιδαγωγικού πλαισίου. Επίσης, οι πρακτικές 

ασκήσεις διατηρούν τον παιδαγωγικό τους χαρακτήρα και το ρόλο τους στα προγράμματα σπουδών 

καθώς διαχρονικά στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών με το πεδίο του σχολείου, και παρά τις 

όποιες διαφοροποιήσεις, αναπτύσσονται με βασικούς άξονες τη συστηματική παρατήρηση και την 

σταδιακή ανάληψη διδακτικού έργου από τους φοιτητές στα σχολεία της πρακτικής. Τέλος, 

αναδρομικότητα χαρακτηρίζει και τον τρόπο προσέγγισης της έρευνας, αφού οι διπλωματικές εργασίες 

που βασικά την αντιπροσωπεύουν στο προπτυχιακό επίπεδο δεν φαίνεται να έχουν απασχολήσει 

σημαντικά την πλειονότητα των τμημάτων σε σχέση με τις συνθήκες της ύπαρξής τους στα προγράμματα 

και τη συμβολή που θα μπορούσε να έχει ως εκπαιδευτική δραστηριότητα για τη συγκρότηση του 

συνόλου των φοιτητών στο σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον.  

                                                
214 Κάποια τμήματα κάνουν αλλαγές σε στοιχεία της δομής ή/και του περιεχομένου τους με σκοπό να φτάσουν τα υπόλοιπα 
τμήματα με τα οποία είχαν διαφορετικές αφετηρίες. Ενδεικτικά κάποια από τα τμήματα αυτά είναι το ΤΕΕΠΗ Θράκης, το 
ΠΤΔΕ και το ΠΤΝ Φλώρινας, το ΠΤΔΕ Θεσσαλίας.  
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Παρόλα αυτά, από την ανάλυση έχει προκύψει ότι ένα βασικότατο στοιχείο του παιδαγωγικού 

λόγου που συναρθρώνεται στο πεδίο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σήμερα είναι η ενσωμάτωση 

στην αναδρομική παιδαγωγική θέση συγκρότησης ταυτοτήτων ενός εκσυγχρονιστικού λόγου προώθησης 

πρακτικών για τη βελτιστοποίηση της οργάνωσης και της διαχείρισης του εκπαιδευτικού πλαισίου, 

υποστήριξης της καινοτομίας και γενικά προσαρμογής στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές για τα 

πανεπιστήμια και μάλιστα για τμήματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, όπως αυτές τίθενται στο εθνικό και 

στο υπερεθνικό επίπεδο της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Ως βασική «πύλη» εισόδου του λόγου αυτού στα τμήματα αναγνωρίστηκε από τις πρώτες φάσεις 

συγκρότησης της μεθοδολογίας της παρούσας έρευνας το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΚΠΣ Γ΄, Μέτρο 2.2: 

Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών - Διεύρυνση Γ΄/βάθμιας Εκπαίδευσης. Τα δεδομένα 

επιβεβαιώνουν την αρχική αυτή θέση, καθώς, όπως φαίνεται, το πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού 

προγράμματος έθεσε άμεσα τα τμήματα ενώπιον της προοπτικής αλλαγής των προγραμμάτων σπουδών 

τους προς περισσότερο εκσυγχρονισμένα περιεχόμενα και παιδαγωγικές μεθοδολογίες προκειμένου να 

χρηματοδοτηθούν. Στις προτάσεις των 14 από τα 18 τμήματα που εντάχτηκαν στη δεύτερη φάση του 

ΕΠΕΑΕΚ προς τη διαχειριστική αρχή του προγράμματος αποτυπώνεται η δυναμική της αλλαγής αυτής 

και οι εμφάσεις που δόθηκαν από κάθε τμήμα, γι’ αυτό και μελετήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα του 

παρόντος κεφαλαίου ως τεκμήρια.  

Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης, προγράμματα επιχειρησιακού τύπου, όπως το 

ΕΠΕΑΕΚ, στα οποία το κράτος «συνδιαλέγεται» σε ένα άλλο επίπεδο με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα με 

κίνητρο τη χρηματοδότησή τους στη βάση κεντρικά προσδιορισμένων κριτηρίων και αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων215, χαρακτηρίζουν την προοπτική θέση αλλαγής των ταυτοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι η 

απόφαση της πλειονότητας τμημάτων να ενταχθούν σε ένα πρόγραμμα τέτοιας φιλοσοφίας τα έστρεψε 

αυτόματα σε ένα περισσότερο «εκσυγχρονισμένο» παιδαγωγικό λόγο για την εκπαίδευση και το 

επάγγελμα των εκπαιδευτικών. Κυρίαρχα στοιχεία αυτού λόγου, όπως καταγράφονται στις προτάσεις 

των τμημάτων προς τη διαχειριστική αρχή του ΕΠΕΑΕΚ είναι καταρχάς η ενίσχυση της γνωστικής 

βάσης των προγραμμάτων και η βελτίωση των τρόπων παροχής των σπουδών. Αυτά θεωρείται ότι 

μπορούν να επιτευχθούν μέσα από την ανάπτυξη και παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών, τη δημιουργία 

βάσεων δεδομένων με (διαθεματικό) υποστηρικτικό υλικό, την έρευνα σε κρίσιμα διδακτικά ζητήματα, 

την ενίσχυση της πρακτικής άσκησης και την πραγματοποίηση σεμιναρίων, εργαστηρίων και 

φροντιστηριακών μαθημάτων (ΤΕΠΑΕ Θεσσαλονίκης, ΠΤΔΕ Θεσσαλίας, ΠΤΔΕ Κρήτης, ΠΤΝ 

Ιωαννίων).  

                                                
215 Πρόκειται για μια άλλη σχέση κράτους-πανεπιστημίου, στην οποία ο έλεγχος γίνεται εξ αποστάσεως [steering from a 
distance] (Zambeta, 2002) και μέσα από διαχειριστικές ή ανεξάρτητες αρχές. Ο έλεγχος γίνεται στη βάση επίτευξης 
προαποφασισμένων κριτήριων.  
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Επίσης, ένα ζήτημα που τονίζεται ως διακύβευμα είναι οι κύκλοι μαθημάτων και οι περιοχές 

γνώσης μέσα από τη δημιουργία διακλαδικών, διεπιστημονικών και σπονδυλωτών σχέσεων εντός των 

προγραμμάτων (ΠΤΔΕ Αθήνας, ΤΕΑΠΗ Πάτρας, ΠΤΔΕ και ΠΤΝ Ιωαννίνων). Κομβικό ρόλο στη 

δημιουργία συνθηκών διασύνδεσης στα προγράμματα έχουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας, οι οποίες έχουν ως βασικό σκοπό τη μύηση των φοιτητών στις δυνατότητες προσέγγισης 

όλων των μαθημάτων του προγράμματος με τη χρήση της τεχνολογίας [e-learnig], καθώς και τις 

δυνατότητες χρήσης τους για εκπαιδευτικές εφαρμογές. Ο τεχνολογικός εγγραμματισμός προωθείται 

στην πλειονότητα των τμημάτων μέσα από την εισαγωγή μαθημάτων νέων τεχνολογιών, την δημιουργία 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας και την προμήθεια του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού για τα 

εργαστήρια. Εκτός από την τεχνολογική γνώση που σαφώς έχει πριμοδοτηθεί, έμφαση δίνεται και στον 

εμπλουτισμό των προγραμμάτων με μαθήματα οριζόντιας δράσης που παραπέμπουν σε σύγχρονα 

αντικείμενα αιχμής. Πρόκειται για μαθήματα σχετικά με το περιβάλλον, το φύλο, τη διαπολιτισμικότητα, 

τις ξένες γλώσσες, και την ευρωπαϊκή διάσταση (ΠΤΔΕ και ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου, ΠΤΔΕ Κρήτης). Τέλος, η 

ενίσχυση της κινητικότητας αποτελεί προτεραιότητα για κάποια τμήματα (ΠΤΔΕ Πάτρας και Ιωαννίνων) 

ενώ δεν λείπουν και οι αναφορές στη ανάγκη εξάσκησης στην έρευνα με σκοπό την ανάπτυξη σχετικών 

δεξιοτήτων (ΠΤΔΕ και ΠΤΝ Ιωαννίνων, ΠΤΠΕ Θεσσαλίας).  

Συνοψίζοντας σχετικά με τη μορφή που παίρνει η σχέση γνώσης, αλλαγών και ταυτότητας στα 

ΠΠΣ των Π.Τ. υποστηρίζουμε, σύμφωνα με την ανάλυση που προηγήθηκε, ότι υπερισχύουν τα στοιχεία 

της αναδρομικής θέσης συγκρότησης ταυτοτήτων που παραπέμπουν στα καθιερωμένα, μάλλον 

δασκαλοκεντρικά πρότυπα επαγγέλματος, στα οποία απαιτείται καλή γνώση της διδακτικής 

μεθοδολογίας και των ειδικών γνωστικών διδακτικών του σχολικού προγράμματος. Τα πρότυπα αυτά 

κυρίως μέσα από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, εμπλουτίζονται από περισσότερο προοπτικές εκδοχές της ταυτότητας 

των εκπαιδευτικών. Η έμφαση δίνεται στον εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών μεθόδων κυρίως με τη 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν οι νέες τεχνολογίες και η χρήση πολλαπλών πηγών γνώσης. Το 

πλαίσιο μέσα από το οποίο προωθούνται οι αλλαγές αυτές, δηλαδή το γεγονός ότι αποτελούν τις 

ανταποκρίσεις των τμημάτων σε συγκεκριμένες προδιαγραφές που έχει θέσει το κράτος προκειμένου να 

τα χρηματοδοτήσει, έχει εισαγάγει και έχει καλλιεργήσει μια επιχειρησιακή κουλτούρα στα τμήματα, η 

οποία αποτελεί σε κάποιο βαθμό προσομοίωση των συνθηκών ανταγωνισμού και του πλαισίου εισροών-

εκροών, όπως αυτά υπάρχουν στο πεδίο της αγοράς.   

Από μια ορισμένη οπτική το στοιχείο αυτό θα μπορούσε να κριθεί θετικά, με την έννοια ότι τα 

Π.Τ. αν και από θέση συνδέονται άμεσα με το κράτος, -αφού, εκτός του ότι είναι κρατικά ιδρύματα, 

παράγουν εκπαιδευτικούς που κυρίως απορροφώνται στη δημόσια εκπαίδευση- μέσα από αυτές τις 

διαδικασίες μυούνται κατά κάποιο τρόπο στο σύγχρονο επιχειρησιακού χαρακτήρα περιβάλλον για το 

πανεπιστήμιο, και άρα ως ιδρύματα αποκτούν τεχνογνωσία στη διαχείρισή του. Από την άλλη πλευρά, η 
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ενσωμάτωση στοιχείων εκσυγχρονισμού μέσα από διαδικασίες αυστηρού έλεγχου και επιτήρησης του 

κράτους σε ένα εξειδικευμένο γνωστικό πεδίο με τα ιστορικά χαρακτηριστικά αυτού της εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών (Μπουζάκης, Τζήκας, Αθανασόπουλος,1998), μπορεί να δημιουργήσει τις 

προϋποθέσεις για εργαλειακή αντιμετώπισή και εφαρμογή των αλλαγών. 

Τα ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι η συνύπαρξη τόσο διαφορετικών τάσεων αλλαγής οδηγεί 

στην πολύμορφή ανάπτυξη του πεδίου της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών με καλές και κακές πρακτικές 

ενσωμάτωσης των αλλαγών αυτών στα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών. Κριτήριο για το 

χαρακτηρισμό μιας πρακτικής είναι η συνέπεια των κριτήριων επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της 

γνώσης και η ευκρίνεια του παιδαγωγικού μηνύματος που τελικά μεταδίδεται από το σύνολο του 

προγράμματος στους φοιτητές (Βλ. και Σαρακινιώτη- Τσατσαρώνη, 2010). Σε κάθε περίπτωση το 

μήνυμα που αυξανόμενα μεταδίδεται από τα σύγχρονα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών στους φοιτητές είναι η στροφή προς χαλάρωση των συνόρων μεταξύ των πεδίων της 

γνώσης, η ανάγκη για ισχυρό έλεγχο της ατομικής δράσης και ο προσανατολισμός των νοημάτων προς 

λειτουργικά και συγκεκριμένα πεδία δραστηριότητας, με κυριότερα το χώρο της εργασίας και της 

καθημερινής ζωής στο σχολείο και στην κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά έχουν συνέπειες και προεκτάσεις για 

τη θέση των ιδρυμάτων, των ατόμων και του ίδιου του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών που θα τεθούν 

στην ενότητα των συμπερασμάτων.  
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Συμπεράσματα 
 

1. Εισαγωγή    
 
 

Η παρούσα διατριβή εντάσσεται στην ευρύτερη προβληματική που διαμορφώνει το σημείο 

συνάντησης της κριτικής ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής για τις αρχές συνάρθρωσης του λόγου 

της ανώτατης εκπαίδευσης στον ευρωπαϊκό χώρο και της Κοινωνιολογίας της Εκπαιδευτκής Γνώσης, η 

οποία μελετά την αναπλαισίωση και τη συγκρότηση των εκπαιδευτικών πρακτικών. Η θέση από την 

οποία εκκινεί η προβληματική της μελέτης είναι ότι ο λόγος των υπερεθνικών πολιτικών ερμηνεύεται και 

επανανοηματοδοτείται από τα τοπικά πλαίσια εξουσίας (Νóvoa, 2000, Dale, 2006, Rizvi & Lingard, 

2010). Για αναλυτικούς λόγους διακρίναμε τη συνάρθρωση του λόγου σε τρία επίπεδα, το μάκρο/ 

υπερεθνικό, το μέσο/ εθνικό και το μίκρο/ ιδρυματικό. Η σχέση των μάκρο-, ευρωπαϊκών πολιτικών με 

τις πολιτικές που τα κράτη μέλη διαμορφώνουν/υιοθετούν και εφαρμόζουν εντός των εθνικών 

εκπαιδευτικών συστημάτων τους αποτέλεσε βασική πτυχή του αντικειμένου της έρευνας.  

Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι αλλαγές στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων (Π.Τ.) σε δυο επίπεδα. Αφενός, μελετήθηκε ο λόγος του εκπαιδευτικού 

προσωπικού των Π.Τ. σε σχέση με την ατζέντα της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ειδικότερα, 

διερευνήθηκε η ανταπόκρισή τους στο λόγο για την ανάγκη μετασχηματισμού των αρχών οργάνωσης, 

μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης στα προγράμματα σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης, με 

κριτήριο την επίτευξη συγκεκριμένων προτύπων Μαθησιακών Αποτελεσμάτων και Ικανοτήτων από τους 

αποφοίτους και μελλοντικούς επαγγελματίες (Tuning Project, 2003). Αφετέρου, αναλύθηκαν συγκριτικά 

οι αλλαγές στα πρότυπα γνώσης και ταυτότητας για τους εκπαιδευτικούς, όπως αυτά εγγράφονται στα 

προγράμματα της αρχικής εκπαίδευσης και επιστημονικής τους συγκρότησης, δηλαδή τα προπτυχιακά 

προγράμματα σπουδών των Π.Τ. την τελευταία δεκαπενταετία.   

Ως κεντρικός σκοπός της διατριβής έχει αναδειχθεί η ανάπτυξη ενός θεωρητικού μοντέλου και 

μιας μεθοδολογίας, έτσι ώστε να είναι εφικτή η συστηματική ανάλυση του παιδαγωγικού λόγου. Στόχος 

είναι να γίνουν κατανοητά τα παιδαγωγικά μηνύματα που μεταφέρονται σήμερα στους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς και να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά της επαγγελματικής ταυτότητας που 

προβάλλονται ως κυρίαρχα από την επίσημη ρητορική και τις προγραμματικές τοποθετήσεις των εν λόγω 

Τμημάτων.  Η θέση που αποδεχόμαστε και υποστηρίξαμε σε όλα τα επίπεδα της παρούσας εργασίας 

είναι ότι τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, αλλά και όλων των επαγγελμάτων 

υψηλής εξειδίκευσης, αποτελούν το πεδίο της αναπλαισίωσης της γνώσης με τρόπους που να εξυπηρετεί 

σε κάθε χρονική περίοδο και τόπο συγκεκριμένους σκοπούς και πρότυπα ταυτότητας για τους νέους 

επαγγελματίες (Bernstein, 1991, Μακρυνιώτη & Σολομών, 1991, Young, 1998).  
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Με αναφορά στα επίπεδα της ανάλυσης διατυπώθηκαν οι εξής τρεις επιμέρους ερευνητικοί 

στόχοι:  

1) Η ανάδειξη των κυριάρχων προτύπων γνώσης και ταυτοτήτων που προβάλλουν οι ΕΕΠ για την 

οργάνωση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών και για το επάγγελμα των εκπαιδευτικών.   

2) Η ανάδειξη του πεδίου της αλληλεπίδρασης και του επιπέδου της ανταπόκρισης της Ελλάδας σε αυτά 

τα πρότυπα γνώσης και ταυτότητας. Ο προσδιορισμός των πυλών εισόδου των ΕΕΠ στο ελληνικό 

πανεπιστημιακό περιβάλλον και των νοηματοδοτήσεων/υλοποιήσεών τους στο εθνικό επίπεδο.  

3) Η παραγωγή εμπειρικών δεδομένων σχετικών με τις τάσεις αλλαγής και τις αποκρυσταλλώσεις στην 

οργανωτική δομή και στα πρότυπα γνώσης και ταυτότητας που προβάλλουν τα Π.Τ. στους νέους έλληνες 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από: α) Την καταγραφή του βαθμού εμπέδωσης 

και την ανάδειξη της πιθανότητας εφαρμογής της ιδέας των μαθησιακών αποτελεσμάτων ως αρχής για 

την οργάνωση των πανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, και β) τη συστηματική αποτύπωση της 

σύγχρονης φυσιογνωμίας των ΠΠΣ των Π.Τ., όπως προκύπτει από την ανάλυση των παιδαγωγικών 

πρακτικών σε δυο περιόδους μελέτης.  

Τα ειδικότερα ερευνητικά ερωτήματα τα οποία κατεύθυναν τη μελέτη του εμπειρικού πεδίου των 

προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης των Π.Τ. και σύμφωνα με τα οποία οργανώνεται η ανασκόπηση των 

ερευνητικών αποτελεσμάτων στην ενότητα των συμπερασμάτων αφορούν τα εξής ζητήματα: 

 α) Τις βασικές τάσεις αλλαγής και τις αποκρυσταλλώσεις στα πρότυπα γνώσης που προωθούνται 

σήμερα στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Π.Τ., ως μονάδες, αλλά και συνολικά.  

β) Τον τρόπο που οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με τις αρχές αναπλαισίωσης της γνώσης, τις οποίες 

προϋποθέτουν τα προγράμματα σπουδών που προωθεί ο κυρίαρχος λόγος των ΕΕΠ και τα οποία 

οργανώνονται με κριτήρια την επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών αποτελεσμάτων και προτύπων 

ικανότητας. 

γ) Τα πρότυπα ταυτότητας που προβάλλονται από τα υπό μελέτη προγράμματα σπουδών στους νέους 

εκπαιδευτικούς, οι πιθανές συνέπειές τους για το πεδίο της εκπαίδευσης ως εξειδικευμένο πεδίο 

επαγγελματικής πρακτικής και οι συνέπειές τους για το επάγγελμα των εκπαιδευτικών.     

Θεωρητικά, προκειμένου να αναδειχθούν οι πολύ-επίπεδες σχέσεις της εξουσίας και της γνώσης 

στο σύγχρονο πλαίσιο της παγκόσμιας, και στην περίπτωση της παρούσας έρευνας, της ευρωπαϊκής 

διακυβέρνησης, συνδυάζονται διαφορετικές προσεγγίσεις του λόγου. Συγκεκριμένα, το αντικείμενο της 

μελέτης προβληματοποιείται μέσα από την αξιοποίηση θεωρητικών εργαλείων αντλούμενων από: α) Τη 

βιβλιογραφία της Κριτικής Κοινωνιολογίας της Εκπαιδευτικής Πολιτικής, και ειδικότερα τη συμβολή του 

Ball (1993, 2008a), β) τη Θεωρία της Κυβερνησιμότητας και ειδικότερα την ανάπτυξη που κάνει ο Dean 

(2006) σχετικά με τα Καθεστώτα Πρακτικής του λόγου και γ) την Κοινωνιολογία της Γνώσης και τη 

θεωρία του Παιδαγωγικού Λόγου του Bernstein (1999b, 2000).  Η θεωρητικά «εκλεκτική» προσέγγιση 
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του πεδίου της εκπαιδευτικής πολιτικής έχει από χρόνια κατοχυρωθεί στη διεθνή βιβλιογραφία (Ozga, 

1987, 1990, Ball, 1993, 1994, Raab, 1994) και συνεχώς διευρύνεται στα πλαίσια ενός συνεχούς 

αναστοχασμού πάνω στη σχέση της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής πολιτικής 

(Young, 2004, 2010, Sarakinioti et al., 2011). Εν προκειμένω, η συνδυαστική προσέγγιση στην έννοια 

του λόγου μας βοήθησε να διαχειριστούμε θεωρητικά και μεθοδολογικά το παραδοσιακό δίπολο δομής – 

δράσης και το μακροχρόνιο δίλημμα της σχέσης τους (Giddens, 2002) στη μελέτη του κοινωνικού, 

πολιτικού και εκπαιδευτικού πεδίου. Με άλλα λόγια η έννοια του λόγου μας επέτρεψε την αναζήτηση και 

τον προσδιορισμό των τόπων/ σημείων - τις υλικές διαστάσεις του λόγου - (Σολομών, 1994α, Howarth, 

2008), όπου σπονδυλώνεται η εξουσία και η γνώση στο ειδικό ζήτημα της οργάνωσης των 

προγραμμάτων σπουδών.   

 Μεθοδολογικά, εφαρμόζονται ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι έρευνας. Διεξήχθη έρευνα με 

ερωτηματολόγιο και ανάλυση εγγράφων. Η επιλογή των συγκεκριμένων μεθόδων έγινε με σκοπό μια 

παραγωγή που να αναγνωρίζεται και να συμβάλλει στο ελληνικό πλαίσιο της ανάλυσης και της 

κατανόησης των αρχών επιλογής και μετάδοσης της γνώσης στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών 

των Π.Τ. στα πλαίσια των ΕΕΠ. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από το συνδυασμό κατοχυρωμένων 

στον ελληνικό χώρο μεθόδων ανάλυσης προγραμμάτων σπουδών (Σταμέλος, 1999, Κουλαϊδής, 2007, 

Κουλαϊδής & Τσατσαρώνη, 2010α) και μέσα από την αξιοποίηση μεθόδων έρευνας που αποτελούν 

σημαντικά εργαλεία στις κοινωνικές επιστήμες. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν συνδυαστικά η 

ανάλυση εγγράφων και η έρευνα με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου. Επίσης, πρέπει να προσθέσουμε 

ότι η έλλειψη δεδομένων για το πεδίο των ΠΠΣ των Π.Τ. υπέδειξε την ανάγκη για την μελέτη του 

συνόλου των τμημάτων στην έρευνα. Τα μεγάλα δείγματα τεκμηριώνουν από μια άλλη άποψη την 

καταλληλότητα των δυο αυτών μεθόδων έρευνας. Οι μέθοδοι του ερωτηματολογίου και της ανάλυσης 

εγγράφων λειτουργούν συμπληρωματικά, ωστόσο διατηρούνται ανεξάρτητες, με σκοπό την συγκρότηση 

ενός ευέλικτου σχεδίου έρευνας, το οποίο αφενός θα ήταν συμβατό με τις μεθοδολογικές ανάγκες του 

δυναμικού και σύνθετου εμπειρικού πεδίου έρευνας, αφετέρου θα απέτρεπε το ενδεχόμενο πιθανά 

προβλήματα στην υλοποίηση της μίας να επηρεάσουν άμεσα την εξέλιξη και την πορεία της άλλης.   

 Η ανάπτυξη της μεθοδολογίας έγινε με αναφορά σε κάποιες κομβικές αρχές, οι οποίες 

συνοψίζονται στα εξής: α) την αξιοποίηση Παραδειγμάτων για την προσέγγιση των συναρθρώσεων του 

Λόγου στα διάφορα επίπεδα πολιτικής και πρακτικής. Αυτά ήταν το Tuning Project για το (δια)-

ευρωπαϊκό επίπεδο και το επίπεδο των τμημάτων, και το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (Μέτρο 2.2) για το ενδο-κρατικό 

και ιδρυματικό επίπεδο, β) τη μελέτη της ατομικής και της συλλογικής πρακτικής στα πλαίσια της 

λειτουργίας των Π.Τ. αναφορικά με τις αρχές συγκρότησης των ΠΠΣ – προγραμματικό λόγο, γ) τη 

δημιουργία συνθηκών για την πολυεπίπεδη και διαχρονική συγκριτική ανάλυση του πεδίου αλλαγής των 

ΠΠΣ, δ) τη συμπληρωματικότητα στη χρήση των ποσοτικών (δείκτες) και των ποιοτικών (ερμηνείες) 
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στοιχείων στην ανάπτυξη και των δυο μεθόδων έρευνας (Bryman, 2001a). Αριθμητικοί δείκτες, 

αριθμητικές κατανομές, ερμηνευτικές κατηγορίες, κλπ, αξιοποιούνται χωρίς διάκριση ανάλογα με τις 

ειδικές απαιτήσεις κάθε μεθόδου, είτε για την παραγωγή και την παρουσίαση είτε για την ερμηνεία των 

δεδομένων.  ε) Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι ο «διάλογος» μεταξύ  της θεωρίας και του εμπειρικού 

πεδίου αποτελεί κομβικό σημείο για την ανάπτυξη της μεθοδολογίας της παρούσας έρευνας σε όλα τα 

στάδια. Η διαμόρφωση εξωτερικών γλωσσών περιγραφής για τη μετάφραση του μοντέλου και ο 

λειτουργικός προσδιορισμός των εννοιών (Bernstein, 2000, Moss, 2003, Singh, 2008) αποτελούν τα μέσα 

για τη συνάρθρωση και την εγκυρότητα της ερευνητικής διαδικασίας. Ολοκληρώνοντας πρέπει να 

αναφέρουμε ότι ο συνδυασμός των μεθόδων και των εργαλείων που μας παρέχει η ποσοτική και η 

ποιοτική προσέγγιση αξιοποιήθηκε και για τον πολυπρισματικό έλεγχο της διαδικασίας και των 

ερευνητικών ευρημάτων.  

 Το παρόν κεφάλαιο αποτελείται από έξι επιμέρους ενότητες. Ακολουθεί η ενότητα παρουσίασης 

των σημαντικότερων ευρημάτων της έρευνας. Στη συνέχεια συζητάται η συνεισφορά της έρευνας στα 

επιμέρους επίπεδα της ανάπτυξής της, ξεκινώντας από το θεωρητικό πλαίσιο και τη μεθοδολογία και 

καταλήγοντας στην ίδια την παραγωγή των δεδομένων. Επίσης, αναδεικνύεται η συμβολή της μελέτης 

στην ανάπτυξη του ευρύτερου πεδίου μελέτης των εκπαιδευτικών πολιτικών και η χρησιμότητα των 

αποτελεσμάτων της. Τέλος, προσδιορίζονται τα όρια της παρούσας ανάλυσης και τα ζητήματα που θέτει 

για μελλοντική έρευνα.  

 

2. Επισκόπηση των κύριων ευρημάτων της μελέτης  
 
 

Η επισκόπηση των ευρημάτων της μελέτης, όπως ήδη έχει αναφερθεί, θα οργανωθεί με σκοπό την 

απάντηση στα τρία κεντρικά ερωτήματα που έθεσε η έρευνα. Τα ερευνητικά αποτελέσματα θα 

παρουσιαστούν με τρόπο ώστε να περιγραφεί και να τεκμηριωθεί η κυρίαρχη εικόνα για καθένα από τα 

υπό διερεύνηση ζητήματα που έχουμε θέσει για τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης των Π.Τ. Η 

ενότητα διαρθρώνεται με αναφορά στους τρεις παρακάτω άξονες: α) τις βασικές αλλαγές στα 

προγράμματα σπουδών, β) τις κυρίαρχες οργανωτικές αρχές και τα πρότυπα της γνώσης σήμερα και, 

τέλος, γ) τα πρότυπα ταυτοτήτων για τους εκπαιδευτικούς. Σημειώνουμε ότι το ζήτημα της σχέσης που 

διαμορφώνεται με το λόγο των υπερεθνικών εκπαιδευτικών πολιτικών διατρέχει τις επιμέρους ενότητες 

της ανασκόπησης των ερευνητικών ευρημάτων της μελέτης, λειτουργώντας ως ο τέταρτος άξονας 

παρουσίασης.  

Τα ερευνητικά δεδομένα γενικά έδειξαν ότι τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων συγκροτούν ένα εκτεταμένο και σύνθετο πεδίο παιδαγωγικού λόγου και 

εκπαιδευτικών πρακτικών. Υπάρχει έντονη ποικιλομορφία στη διαχείριση: α) των αρχών ρύθμισης των 
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οργανωτικών σχέσεων, β) των πρακτικών επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης που 

εφαρμόζουν και γ) των μηνυμάτων αλλαγής από τα πεδία δράσης με τα οποία αλληλεπιδρούν, με 

κυριότερα το πεδίο της παραγωγής της γνώσης των βασικών επιστημών της εκπαίδευσης, το 

επαγγελματικό πεδίο του σχολείου και το πεδίο των εθνικών και υπερεθνικών πολιτικών για την 

εκπαίδευση. Εν τούτοις, στο σύνολό τους καταγράφονται συγκεκριμένες τάσεις αλλαγής και 

προωθούνται συγκεκριμένα πρότυπα αναπλαισίωσης της γνώσης και ταυτοτήτων.  

Η ανασκόπηση ξεκινά με την παρουσίαση των βασικών αλλαγών.  

 
 

2.1. Οι βασικές αλλαγές στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ. 

 
Η αλλαγή ως εμπειρικό δεδομένο προέκυψε και τεκμηριώθηκε μέσα από τη συγκριτική ανάλυση 

των προγραμμάτων σπουδών σε δυο περιόδους της εφαρμογής τους. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι τα 

τμήματα χρησιμοποιούν τα παλαιότερα προγράμματά τους ως βάση πάνω στην οποία εφαρμόζουν τις 

αλλαγές που κρίνουν αναγκαίες σε ετήσια βάση. Σε κανένα πρόγραμμα δεν ανατρέπονται απολύτως οι 

αρχές συγκρότησης του Παιδαγωγικού Λόγου σε σχέση με τις παλαιότερες εκδοχές του. Μάλιστα, η 

αναδρομικότητα στην εκφορά του λόγου μέσα από την αυτούσια αναπαραγωγή διατυπώσεων από τους 

παλαιότερους στους νεότερους οδηγούς σπουδών αποτελεί ένα ενδεικτικό στοιχείο της «συνέχειας» 

ανάμεσα στα προγράμματα διαφορετικών περιόδων των Π.Τ. Την ίδια στιγμή, η επίκληση της ανάγκης 

για αλλαγή αποτελεί το βασικό στοιχείο της ρητορικής που αναπτύσσεται για την αναβάθμιση και τον 

εκσυγχρονισμό καθενός από αυτά.  

 Οι αλλαγές που προωθούνται τα τελευταία χρόνια στα τμήματα άπτονται τόσο της οργανωτικής 

δομής όσο των ειδικότερων παιδαγωγικών αρχών αναπλαισίωσης της γνώσης στις επιμέρους 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Ο νομιμοποιητικός λόγος των αλλαγών αναπτύσσεται κυρίως με 

αναφορά: α) στα προβλήματα της αγοράς εργασίας, ειδικά για την προσχολική εκπαίδευση, όπου τα 

ποσοστά ανεργίας σε εθνικά επίπεδα είναι υψηλά (Σιάνου-Κυργίου, 2010), και β) στην ανάγκη για 

εκπαιδευτική καινοτομία όπως αυτή προβάλλεται από τον κυρίαρχο υπερεθνικό λόγο των πολιτικών για 

την εκπαίδευση μέσω κυρίως του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ΚΠΣ, Μέτρο 2.2: Αναμόρφωση Προγραμμάτων 

Σπουδών - Διεύρυνση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Τα τμήματα φαίνεται ότι δεν έχουν ακόμα παγιώσει τις αρχές της οργανωτικής δομής των 

προγραμμάτων τους και βρίσκονται σε κατάσταση αναζήτησης του πλαισίου που θα εξυπηρετούσε 

καλύτερα οργανωτικά τους σκοπούς και την εύρυθμη εφαρμογή των προγραμμάτων. Έτσι, στην περίοδο 

της μελέτης, αφενός στα περισσότερα προγράμματα γίνονται αλλαγές τέτοιου είδους (στα 11 από τα 18 

Π.Σ.), αφετέρου σε κάποια από αυτά καταγράφεται τελικά η συνύπαρξη δυο και περισσότερων 
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οργανωτικών σχημάτων (π.χ. κύκλοι και τομείς), τα οποία μάλιστα θεωρητικά παραπέμπουν και σε 

διαφορετικές αρχές οργάνωσης της γνώσης. Παρά την ανομοιογένεια και τη ρευστότητα, η αυστηρή 

ταξινόμηση, η οποία παραπέμπει σε μονοεπιστημονικά πρότυπα οργάνωσης της γνώσης, φαίνεται να 

κυριαρχεί. Οι «πειραματισμοί» που έχουν καταγραφεί, κυρίως στα πλαίσια της αναμόρφωσης μέσω του 

ΕΠΕΑΕΚ, με σκοπό τη χαλάρωση των ταξινομήσεων και τη δημιουργία γνωστικών περιοχών, 

καταλήγουν τις περισσότερες φορές να είναι ομαδοποιήσεις συναφών πεδίων κάτω από γενικούς τίτλους 

που εν τέλει αποτελούν μια αυστηρά ταξινομημένη πολυεπιστημονικότητα.     

Το δεύτερο επίπεδο στο οποίο εξετάστηκαν οι αλλαγές ήταν το επίπεδο της υποχρεωτικότητας 

των προγραμμάτων. Τα δεδομένα σε αυτή την περίπτωση εξήχθησαν από τον υπολογισμό ενός δείκτη για 

το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων που προβλέπει κάθε πρόγραμμα επί του συνόλου των 

μαθημάτων που απαιτείται για την απονομή πτυχίου. Τα δεδομένα έδειξαν ότι  για την περίοδο της 

συγκριτικής ανάλυσης τα 9 από τα 18 Π.Τ. επιλέγουν να μειώσουν τα υποχρεωτικά μαθήματα που 

απαιτούνται για την απονομή πτυχίου. Από την άλλη πλευρά, 5 από τα 18 τμήματα αυξάνουν τον αριθμό 

των υποχρεωτικών μαθημάτων που απαιτούν για την απονομή των πτυχίων τους. Τέλος, σε 4 

προγράμματα δεν έχει γίνει κάποια αλλαγή στο επίπεδο της υποχρεωτικότητας των μαθημάτων.  

Για την ακριβέστερη εκτίμηση των παραπάνω δεδομένων χρειάζεται να επισημάνουμε ότι τόσο η 

μείωση όσο και η αύξηση του ποσοστού της υποχρεωτικότητας, δεν έχουν σε όλες τις  περιπτώσεις τη 

δυναμική στην οποία παραπέμπει το ίδιο το ποσοστό του σχετικού δείκτη. Έτσι, η μείωση των 

υποχρεωτικών μαθημάτων συνδυάζεται συχνά με επιμέρους αλλαγές στη διευθέτηση της 

υποχρεωτικότητας σε άλλα επίπεδα των προγραμμάτων (για παράδειγμα εισάγονται Κατ’ επιλογήν 

Υποχρεωτικά μαθήματα), οι οποίες αν και διευρύνουν τις επιλογές των φοιτητών σε σχέση με τα 

παλαιότερα προγράμματα, εν τούτοις «συγκρατούν» τα όρια των επιλογών αυτών. Αντίστοιχα, η αύξηση 

των υποχρεωτικών μαθημάτων δεν έχει την ίδια σημασία και δεν επιφέρει τις ίδιες συνέπειες στο επίπεδο 

ρύθμισης για καθένα από τα προγράμματα όπου συμβαίνει. Για παράδειγμα το ΠΤΔΕ Κρήτης, παρόλο 

που αυξάνει τα υποχρεωτικά μαθήματα, εξακολουθεί να ανήκει στα τμήματα με τα χαμηλότερα ποσοστά 

υποχρεωτικών μαθημάτων.  

Στη συνέχεια της ανασκόπησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων επικεντρωνόμαστε στα 

δεδομένα σχετικά με τις αλλαγές στον αριθμό και στον τύπο των αρχών της αναπλαισίωσης των 

μαθημάτων των προγραμμάτων. Το «μάθημα» αποτελεί διαχρονικά τη θεμελιακή οργανωτική μονάδα 

όλων των προγραμμάτων. Οι αλλαγές στο είδος και στη θέση τους στα προγράμματα αποτελεί μια 

κρίσιμη παράμετρο για την κατανόηση του ρόλου που διαδραματίζουν στη συγκρότηση των 

εκπαιδευτικών ταυτοτήτων των φοιτητών, καθώς και ευρύτερα για την ανάδειξη της σύγχρονης 

φυσιογνωμίας των Π.Τ. Η πρώτη σημαντική αλλαγή που καταγράφεται στα ερευνητικά αποτελέσματα 

της μελέτης είναι ότι τα 13 από τα 18 προγράμματα εμφανίζουν αύξηση του συνολικού αριθμού των 
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μαθημάτων που προσφέρουν. Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι καταγράφονται σημαντικές 

διαφορές/αποκλίσεις στο βαθμό της αύξησης των μαθημάτων από τμήμα σε τμήμα. Υπάρχουν τμήματα 

με αυξήσεις που ξεπερνούν τα 100 μαθήματα και άλλα με αύξηση των μαθημάτων μικρότερη από 10, 

δεδομένο που από μόνο του παραπέμπει στην ύπαρξη μεγάλης απόκλισης στις διαθέσιμες επιλογές για 

τους φοιτητές κάθε προγράμματος. 

Όσον αφορά τους τύπους οργάνωσης της γνώσης, στους οποίους σύμφωνα με την κειμενική 

ανάλυση των περιγραμμάτων κατατάσσονται τα μαθήματα των προγραμμάτων σπουδών στις δυο 

περιόδους της ανάλυσής τους, υποδηλώνονται αλλαγές διαφορετικής έκτασης από πρόγραμμα σε 

πρόγραμμα, οι οποίες όμως, όπως θα συζητήσουμε αναλυτικά στην ενότητα που ακολουθεί, συμβάλλουν 

στη δημιουργία ενός κυρίαρχου προτύπου στις αρχές αναπλαισίωσης της γνώσης για το σύνολο των υπό 

μελέτη προγραμμάτων σπουδών. Και στις δυο περιόδους μελέτης οι τύποι που συγκέντρωσαν το σύνολο 

σχεδόν των μαθημάτων ήταν οι τέσσερις από τους οχτώ που περιγράφει το θεωρητικό μοντέλο της 

ανάλυσης. Πρόκειται για τον μονοεπιστημονικό ακαδημαϊκό, τον επαγγελματικό 1, τον διεπιστημονικό 

ακαδημαϊκό και τον διαθεματικό επαγγελματικό.  

Από αυτές, στον μονοεπιστημονικο ακαδημαϊκό τύπο μαθημάτων καταγράφονται μειώσεις στα 

10 από τα 18 προγράμματα, ενώ διαχρονικά αποτελούν την κατηγορία με τη μικρότερη παρουσία σε 

σύγκριση με τους υπόλοιπους τύπους μαθημάτων. Τα επαγγελματικά μαθήματα τύπου 1 και τα μαθήματα 

με διεπιστημονικές αρχές οργάνωσης του περιεχομένου τους, παρά τις επιμέρους διαφορές από τμήμα σε 

τμήμα στις περιόδους μελέτης, συνολικά εμφανίζουν ισχυρή παρουσία και παρόμοια δυναμική αλλαγής. 

Πρόκειται για δυο κατηγορίες μαθημάτων που στα περισσότερα προγράμματα ενισχύουν την παρουσία 

τους, αντιπροσωπεύοντας τα μεν πρώτα κυρίως επιστημονικά αντικείμενα με προσανατολισμό στη 

διδακτική, τα δε δεύτερα περιοχές γνώσης που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αναπλαισίωσης της 

γνώσης και της προσέγγισης των επιστημονικών ζητημάτων του ευρύτερου χώρου των επιστημών της 

εκπαίδευσης με διεπιστημονικά κριτήρια. Τέλος, τα μαθήματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης στην 

πλειονότητα των Π.Σ. το Ακ. Έτος 2008-2009 είναι τα μαθήματα διαθεματικού τύπου, τα οποία στις 

περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνούν το ¼ των προσφερόμενων μαθημάτων.   

Η επόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα των προγραμμάτων σπουδών που μελετήθηκε 

λεπτομερώς ήταν οι πρακτικές ασκήσεις. Σύμφωνα με την προβληματική της μελέτης, οι πρακτικές 

ασκήσεις αποτελούν το πιο διακριτό σημείο «συνάντησης» του ακαδημαϊκού πεδίου αναπλαισίωσης της 

γνώσης με το περιβάλλον της επαγγελματικής πρακτικής των εκπαιδευτικών. Τα δεδομένα έδειξαν ότι οι 

πρακτικές ασκήσεις διαχρονικά αντιμετωπίζονται ως το πλαίσιο ανάπτυξης διδακτικής ετοιμότητας από 

τους φοιτητές, συνδυάζοντας την επαφή και τη γενικότερη εξοικείωσή τους με την καθημερινή σχολική 

πραγματικότητα με την συστηματική εφαρμογή στην πράξη των σύγχρονων διδακτικών θεωριών και 

μεθόδων. Οι πρακτικές ασκήσεις έχουν παγιώσει τη θέση τους στα προγράμματα και στην πλειονότητά 
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τους εμφανίζονται περισσότερο ενισχυμένες τόσο αναφορικά με τις ταξινομητικές σχέσεις όσο και με τις 

αρχές της παιδαγωγικής ρύθμισης. Καταγράφεται η θεωρητική ενίσχυση της πρακτικής άσκησης, ειδικά 

στα ΠΤΔΕ, με γνώσεις γενικής, ειδικής και εφαρμοσμένης διδακτικής, ενώ ο έλεγχος από πλευράς  των 

τμημάτων ενισχύεται μέσα από την παράθεση συστηματικότερων και λεπτομερέστερων περιγραφών, 

τόσο αναφορικά με το περιεχόμενο και τις υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, όσο και αναφορικά με τις 

συνθήκες της διεξαγωγής τους και την αξιολόγηση των φοιτητών. 

 Ειδικότερα, οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στα προγράμματα των πρακτικών των ΠΤΔΕ, 

κυρίως η προσθήκη μαθημάτων διδακτικής εφαρμογής, σήμερα έχουν εξισώσει σημαντικά τη γνωστική 

συμβολή των τμημάτων με αυτή των συνεργαζόμενων σχολείων στη διαμόρφωση του περιεχομένου των 

πρακτικών ασκήσεων. Η συνθήκη αυτή φαίνεται να υπηρετεί το στόχο των τμημάτων για μεγαλύτερο 

θεωρητικό υπόβαθρο στη διδασκαλία και περισσότερο ελεγχόμενη σύνδεση της θεωρητικής γνώσης με 

την πρακτική εφαρμογή. Αυτό έχει μεταφέρει το κέντρο βάρους από την ιδέα της μαθητείας (όπως 

περιγράφεται στον Επαγγελματικό Τύπο 2 του μοντέλου ανάλυσης) στη συστηματικότερη εξάσκηση των 

φοιτητών σε συγκεκριμένα θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα της διδακτικής μεθοδολογίας, 

παραπέμποντας περισσότερο σε πρακτικές του επαγγελματικού τύπου 1 [old professional].    

Παρομοίως με τις ασκήσεις στα ΠΤΔΕ, οι αρχές οργάνωσης των πρακτικών ασκήσεων στα 

τμήματα της Προσχολικής Εκπαίδευσης παραπέμπουν σε προγράμματα επαγγελματικού τύπου 1. Ένα 

στοιχείο ωστόσο που καταγράφεται να διαφοροποιεί τα τμήματα της προσχολικής εκπαίδευσης είναι ότι 

στα προγράμματα της πρακτικής άσκησης έχει ενσωματωθεί και αναπαράγεται περισσότερο ο λόγος και 

οι πρακτικές της «διαθεματικότητας» στην οργάνωση και τη διδασκαλία της γνώσης. Η ερμηνεία που 

δίνουμε, δεδομένης «τη[ς] ‘ιδιομορφία[ς]’ του θεσμού [της προσχολικής αγωγής] – σε σχέση με τις 

υπόλοιπες εκπαιδευτικές βαθμίδες» (Μακρυνιώτη, 2000), έχει σχέση με το γεγονός ότι το Διαθεματικό 

Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Σ.Σ.) «πέρασε» ευκολότερα στην προσχολική 

εκπαίδευση και άρχισε να εφαρμόζεται άμεσα τη δεκαετία του 2000, οπότε και θεσμοθετήθηκε ως 

επίσημο αναλυτικό πρόγραμμα (Alahiotis, & Karatzia-Stavlioti, 2006). Επίσης, στο επίπεδο των 

πρακτικών, τα τμήματα της προσχολικής διαφοροποιούνται και στο γεγονός ότι πολλά από αυτά, κυρίως 

στα περιφερειακά πανεπιστήμια, προκειμένου να διευρύνουν τις επαγγελματικές δυνατότητες που θα 

μπορούσε να προσφέρει το πτυχίο στους αποφοίτους, έχουν συμπεριλάβει στα προγράμματά τους τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικών ασκήσεων σε οργανισμούς και φορείς παροχής εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών εκτός του σχολείου (νοσοκομεία, ΟΤΑ, μουσεία κλπ) (Πρβ. Rizvi & Lingard, 2010). Το 

στοιχείο αυτό φαίνεται ότι μπορεί να ερμηνευτεί μέσα από τη θέση που έχει υποστηρίξει ο Bernstein 

(2001b), ότι δηλαδή εναλλακτικές γνώσεις και παιδαγωγικές πρακτικές είναι πιθανότερο να υιοθετούνται 

από ιδρύματα χαμηλού κύρους που αναζητούν και τα ίδια την ταυτότητα και τη θέση τους ανάμεσα στα 

περισσότερο καταξιωμένα ομοειδή.     
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Τέλος, μελετήθηκε το πλαίσιο που προβλέπουν τα προγράμματα σπουδών για τη διεξαγωγή 

διπλωματικών εργασιών, ως η δραστηριότητα που εισάγει τους φοιτητές στις πρακτικές της έρευνας. Τα 

δεδομένα δείχνουν ότι η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας στην πλειονότητα των προγραμμάτων 

διατηρείται προαιρετική και χωρίς πολύ σημαντικά κίνητρα επιλογής.  

Η ενότητα ολοκληρώνεται με την σύνοψη του σώματος των αλλαγών που προωθήθηκαν στα 14 

από τα 18 ΠΠΣ μέσα από τη συμμετοχή τους στη σχετική ενέργεια του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Πρόκειται για 

αλλαγές που πλέον έχουν αναπλαισιωθεί  στο επίπεδο των Π.Σ., ωστόσο το γεγονός ότι στην παρούσα 

μελέτη το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδότησης αναγνωρίστηκε ως η βασική «πύλη» εισόδου του λόγου 

των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών πολιτικών στα Π.Τ., καθιστά αναγκαία την ειδική αναφορά. Η ανάλυση 

των σχετικών τεχνικών δελτίων (Παράρτημα Γ.3) έδειξε ότι κυρίαρχα στοιχεία του λόγου της αλλαγής 

ήταν η ενίσχυση της γνωστικής βάσης των προγραμμάτων και η βελτίωση των διαδικασιών πρόσβασης 

των φοιτητών στη γνώση και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές. Έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη και στην 

παραγωγή εκπαιδευτικών υλικών, στη δημιουργία βάσεων δεδομένων με (διαθεματικού τύπου) 

υποστηρικτικό υλικό, στη διερεύνηση κρίσιμων ζητημάτων διδακτικής, στην ενίσχυση της πρακτικής 

άσκησης και στην πραγματοποίηση σεμιναρίων, εργαστηρίων και φροντιστηριακών μαθημάτων. Επίσης, 

προωθήθηκε η δημιουργία κύκλων μαθημάτων και περιοχών γνώσης μέσα από την ενίσχυση των 

διακλαδικών, διεπιστημονικών και σπονδυλωτών σχέσεων εντός των προγραμμάτων.  

Κομβικός ρόλος για τη βελτίωση των συνθηκών διασύνδεσης των φοιτητών με τα προγράμματα 

σπουδών και τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των τμημάτων αποδόθηκε στις τεχνολογίες της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας, γεγονός που τεκμηριώνεται από τις δυνατότητες που παρέχουν τα 

μέσα αυτά για εξ αποστάσεως προσέγγιση της γνώσης και της πληροφορίας, καθώς και για την χρήση 

ποικίλων εκπαιδευτικών εφαρμογών. Ο τεχνολογικός εγγραμματισμός προωθήθηκε στην πλειονότητα 

των τμημάτων μέσα από την εισαγωγή μαθημάτων νέων τεχνολογιών, την δημιουργία ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας και την προμήθεια του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού για τα εργαστήρια. Εκτός από 

την τεχνολογική γνώση που σαφώς έχει πριμοδοτηθεί, έμφαση δόθηκε και στον εμπλουτισμό των 

προγραμμάτων με μαθήματα οριζόντιας δράσης που παραπέμπουν σε γνωστικά αντικείμενα αιχμής στο 

σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Πρόκειται για μαθήματα σχετικά με το περιβάλλον, το φύλο, τη 

διαπολιτισμικότητα, τις ξένες γλώσσες, και την ευρωπαϊκή διάσταση.  

Ολοκληρώνοντας την ενότητα, επισημαίνουμε ότι τα δεδομένα καταγράφουν τη συνύπαρξη 

διαφορετικών τάσεων αλλαγής, οι οποίες επιτείνουν της υβριδικότητα στα θεμιτά πρότυπα γνώσης και 

ταυτότητας που διαχρονικά έχουν διακρίνει την ανάπτυξη των Π.Τ. Το πεδίο της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών βρίσκεται σε φάση μετασχηματισμού, εμφανίζοντας ποικίλες και συχνά αντιφατικές 

πρακτικές στον τρόπο που αλλάζει. Αν θέλαμε να χαρακτηρίσουμε τη μορφή των αλλαγών μέσα σε αυτό 

το εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον, θα λέγαμε ότι το κριτήριο για αυτό θα ήταν ο βαθμός της συνέπειας 
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στις αρχές επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης της γνώσης που προωθούν, ώστε να εξασφαλίζεται 

ευκρίνεια στο παιδαγωγικό μήνυμα που μεταδίδεται από το σύνολο του προγράμματος προς στους 

φοιτητές, ανεξάρτητα από τα κοινωνικά και ατομικά τους χαρακτηριστικά (Σαρακινιώτη- Τσατσαρώνη, 

2010). 

 Συνεχίζουμε με τη παρουσίαση των κυρίαρχων προτύπων αναπλαισίωσης της γνώσης στα 

σύγχρονα προγράμματα σπουδών των Π.Τ. 

 

2.2.  Τα κυρίαρχα πρότυπα της γνώσης 

 
Τα κυρίαρχα πρότυπα της γνώσης στα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών των 

Π.Τ. αναλύθηκαν και ερμηνεύτηκαν με αναφορά στις έννοιες της ταξινόμησης, της περιχάραξης και του 

νοηματικού προσανατολισμού που αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση των ταυτοτήτων (Bernstein, 

2000). Με αναφορά σε αυτό το εννοιολογικό σχήμα θα γίνει η ανασκόπηση και η συζήτηση των 

κυρίαρχων κριτηρίων επιλογής, οργάνωσης, μετάδοσης και  αξιολόγησης της γνώσης στα υπό μελέτη 

προγράμματα σπουδών.  

Όσον αφορά τις ταξινομητικές σχέσεις, δηλαδή το βαθμό μόνωσης μεταξύ των εκπαιδευτικών 

κατηγοριών/δραστηριοτήτων, των γνωστικών αντικειμένων, κλπ., ενός προγράμματος, τα αποτελέσματα 

δείχνουν ότι στην πλειονότητα των δεκαοκτώ προγραμμάτων σπουδών που μελετήθηκαν συνυπάρχουν 

αυστηρές και ασθενείς ταξινομήσεις του περιεχομένου. Παρά τις ειδικές συνθήκες διευθέτησης των 

σχέσεων της εξουσίας και της γνώσης και τις σημαντικές διαφορές από τμήμα σε τμήμα (Βλ. Κεφάλαιο 

11), η συνύπαρξη των διαφορετικών επιπέδων μόνωσης φαίνεται να ακολουθεί ένα πολύ συγκεκριμένο 

πρότυπο για την πλειονότητα των προγραμμάτων. Σύμφωνα με αυτό, οι ταξινομητικές σχέσεις γενικά 

διατηρούνται ισχυρές στο επίπεδο της οργανωτικής δομής των προγραμμάτων και του περιεχόμενου των 

πρακτικών ασκήσεων, ενώ φαίνεται να χαλαρώνουν στην περίπτωση της επιλογής και της οργάνωσης 

του περιεχομένου των μαθημάτων.  

Όπως περιγράφτηκε λεπτομερώς στην προηγούμενη ενότητα, η οργανωτική δομή, δηλαδή το 

πλαίσιο ρύθμισης των σχέσεων μεταξύ των επιμέρους εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, διατηρεί ισχυρές 

μονώσεις. Οι πρακτικές ασκήσεις επίσης αναπτύσσονται με βάση ένα ισχυρό πλαίσιο κατανομής της 

εξουσίας μεταξύ των τμημάτων και των σχολείων σε σχέση με το ποιος έχει τον έλεγχο της θεμιτής 

γνώσης. Από την άλλη πλευρά, στο επίπεδο των μαθημάτων, τα δεδομένα καταγράφουν μια πολύ ισχυρή 

τάση χαλάρωσης των ταξινομήσεων αναφορικά με την επιλογή των πόρων γνώσης και την οργάνωση 

των περιεχομένων. Η πλειονότητα των μαθημάτων των προγραμμάτων σπουδών έχει καταταχτεί στο 

διεπιστημονικό και στο διαθεματικό τύπο του μοντέλου ανάλυσης, με ένα από τα κριτήρια κατάταξης τις 
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ασθενείς ταξινομήσεις που εμφανίζει η οργάνωση του περιεχομένου τους. Η παρέμβαση του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ 

για την αναμόρφωση των προγραμμάτων συνέβαλε στην εμπέδωση της ιδέας της χαλάρωσης των 

ταξινομητικών σχέσεων εντός των προγραμμάτων σπουδών. Επίσης, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι 

η στροφή προς ασθενέστερες μονώσεις που καταγράφτηκε στην ανάλυση των μαθημάτων και η 

δυναμική της μέσα στα τμήματα επιβεβαιώνεται και από τα ευρήματα του ερωτηματολογίου. Στο σχετικό 

ερώτημα, τα μέλη ΔΕΠ υποδεικνύουν τους τύπους οργάνωσης της γνώσης με χαλαρές ταξινομήσεις 

(διεπιστημονικά αντικείμενα και γενικές ικανότητες) ως τους καταλληλότερους για την οργάνωση του 

περιεχομένου στα προγράμματα σπουδών των Π.Τ. σήμερα.    

Όσον αφορά το βαθμό της περιχάραξης, δηλαδή το βαθμό ελέγχου του παιδαγωγικού πλαισίου 

μέσα στο οποίο, σύμφωνα με τους οδηγούς σπουδών, αναμένεται να υλοποιούνται οι επιμέρους 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες των προγραμμάτων σπουδών, τα δεδομένα έδειξαν μια πιο ομοιογενή 

εικόνα συγκριτικά με τις ταξινομητικές σχέσεις, η οποία παραπέμπει σε ισχυρές συνθήκες ρύθμισης και 

ελέγχου της θεμιτής γνώσης και των παιδαγωγικών πρακτικών από τα τμήματα και το εκπαιδευτικό 

προσωπικό όλων των θέσεων, είτε πρόκειται για τα μέλη ΔΕΠ, είτε για τους αποσπασμένους 

εκπαιδευτικούς στην περίπτωση των πρακτικών ασκήσεων. Τα ποσοστά των υποχρεωτικών μαθημάτων 

και ο υψηλός βαθμός ελέγχου των κριτηρίων της επιλογής, του βηματισμού, της διαδοχής και της 

αξιολόγησης της γνώσης στα μαθήματα και στις πρακτικές ασκήσεις των προγραμμάτων σπουδών 

αποτελούν τα βασικά εμπειρικά στοιχεία τεκμηρίωσης της επικράτησης προτύπων αυστηρής ρύθμισης.  

Ειδικότερα, αναφορικά με το ποσοστό των υποχρεωτικών μαθημάτων, τα δεδομένα δείχνουν ότι 

σήμερα στα 15 από τα 18 προγράμματα σπουδών αυτό είναι υψηλότερο από το 50% του συνόλου των 

αναγκαίων μαθημάτων για την απονομή των πτυχίων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά και το 70%. 

Όσον αφορά τα προγράμματα των πρακτικών ασκήσεων, το πρώτο στοιχείο που δείχνει τον ισχυρό 

ρυθμιστικό ρόλο που διαδραματίζουν σε όλα τα τμήματα είναι η καθολικότητα, η υποχρεωτικότητα και η 

μεγάλη έκταση που καταλαμβάνουν στο διδακτικό χρόνο και στο φόρτο εργασίας των φοιτητών και του 

προσωπικού. Επίσης, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, τα τμήματα «συγκρατούν» τις αρχές 

ελέγχου του θεμιτού «ρεπερτορίου» επαγγελματικών πρακτικών, μέσα από την αυστηρή ρύθμιση των 

παιδαγωγικών κριτηρίων επιλογής, βηματισμού/διαδοχής και αξιολόγησης της διεξαγωγής των 

πρακτικών ασκήσεων.  

 Τέλος, για το ζήτημα των κυρίαρχων αρχών ελέγχου, η κειμενική ανάλυση των μαθημάτων των 

προγραμμάτων σπουδών έδειξε ότι  «οι φοιτητές μαθαίνουν να δουλεύουν μέσα σε μια δεδομένη 

περιχάραξη» (Bernstein, 1991: 82), η οποία παραπέμπει κυρίως σε συνθήκες τάξης/πειθαρχίας [order] 

που δημιουργεί η «αυθεντία» της κατοχής εξειδικευμένης ακαδημαϊκής ή επαγγελματικής γνώσης. Σε 

αυτό το πλαίσιο, όπως καταγράφτηκε ήδη αναλυτικά για κάθε τμήμα (Κεφάλαιο 11), η συμμετοχή και η 
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ενεργή εμπλοκή των φοιτητών στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των προγραμμάτων, με παρουσιάσεις, 

εργασίες, σεμινάρια κλπ, προβάλλεται ως προαπαιτούμενο της υλοποίησης των προγραμμάτων.   

Τα δεδομένα που παρήχθησαν από το ερωτηματολόγιο σχετικά με την παιδαγωγική ρύθμιση 

επιβεβαιώνουν και αναδεικνύουν περαιτέρω τα στοιχεία αυτά. Συγκεκριμένα, τα μέλη ΔΕΠ επιλέγουν ως 

τις καταλληλότερες διδακτικές μεθοδολογίες την «οικοδόμηση γνώσεων» και την «ανάπτυξη ικανοτήτων 

για την επίλυση προβλημάτων σε διάφορα επαγγελματικά και κοινωνικά πεδία». Αντίστοιχα, οι 

διδακτικές μέθοδοι που συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά είναι τα «σεμινάρια ομαδικής εργασίας 

και αναστοχασμού για την κατανόηση εννοιών» και τα «σχέδια έρευνας/πρακτικές ασκήσεις με σαφείς 

σκοπούς και με συγκεκριμένα βήματα υλοποίησης». Επιπλέον, ως η καταλληλότερη μεθοδολογία 

αξιολόγησης προκρίνεται ο «έλεγχος των γνώσεων που οικοδόμησαν οι φοιτητές στη διάρκεια μιας 

εκπαιδευτικής διαδικασίας», ενώ οι μέθοδοι αξιολόγησης που σύμφωνα με τα μέλη ΔΕΠ θα 

εξυπηρετούσε καλύτερα τις ανάγκες αξιολόγησης των φοιτητών είναι οι φάκελοι εργασιών (ημερολόγια, 

εκθέσεις, φύλλα εργασίας), και η ενεργητική συμμετοχή των φοιτητών στην πραγματοποίηση των 

μαθημάτων με παρουσιάσεις και άλλες δραστηριότητες. 

Συνοψίζοντας τα ερευνητικά ευρήματα για τις αρχές τις παιδαγωγικής ρύθμισης συνολικά, θα 

λέγαμε ότι το πρότυπο που προβάλλεται στους φοιτητές είναι αυτό της «καθοδηγούμενης 

εμπλοκής/συμμετοχής» στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι ιδέες και οι παραδοχές της θεωρίας του 

εποικοδομισμού, όπως έχουν επικρατήσει στα Π.Τ τη δεκαετία του ’80 (Μακρυνιώτη & Σολομών, 1991), 

φαίνεται ότι έχουν τροφοδοτήσει σημαντικά το παραπάνω πρότυπο παιδαγωγικής ρύθμισης. Με αναφορά 

στο πλαίσιο που δημιουργεί η επικράτηση των θεωριών της γνωστικής ανάπτυξης, και ειδικότερα στις 

αρχές της ενεργούς συμμετοχής των εκπαιδευομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και του σεβασμού 

της ιδιαιτερότητας στον τρόπο που έχει ο καθένας για να το επιτύχει αυτό, αρχίζει να προωθείται η ιδέα 

της μεταφοράς του επίκεντρου της εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών από την διδασκαλία στη 

μάθηση. Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η έννοια της μάθησης τροφοδοτεί σημαντικά και το περιεχόμενο 

των ικανοτήτων που τα μέλη ΔΕΠ προβάλλουν στους φοιτητές τους ως αναμενόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα.           

Η συζήτηση των κυρίαρχων προτύπων γνώσης ολοκληρώνεται με την αναφορά στα ευρήματα της 

μελέτης σχετικά με τους νοηματικούς προσανατολισμούς που τα προγράμματα σπουδών των Π.Τ. 

προβάλλουν ως θεμιτά πρότυπα ταυτότητας στους φοιτητές και μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Η 

σημασία της συγκεκριμένης αρχής ρύθμισης των σχέσεων εξουσίας και γνώσης στα προγράμματα 

σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά κρίσιμη για την κατανόηση του σύγχρονων προτύπων 

γνώσης, διότι σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης (Bernstein, 2000), η έννοια αυτή 

περιγράφει και ερμηνεύει τις μετατοπίσεις ανάμεσα σε γνώσεις προσανατολισμένες σε συμβολικά 

συστήματα νοημάτων (εσωστρεφής προσανατολισμός) και σε γνώσεις με σημασίες λειτουργικού 
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χαρακτήρα, δηλαδή που έχουν αξία  με αναφορά σε συγκεκριμένα και τοπικά πλαίσια εφαρμογής και 

χρήσης (εξωστρεφής προσανατολισμός).     

Ο προσανατολισμός αυτός καταγράφεται καταρχάς στα ευρήματα από την ανάλυση των Π.Σ. και 

συγκεκριμένα στα μεγάλα ποσοστά που συγκεντρώνουν τα μαθήματα του επαγγελματικού τύπου 

(επαγγελματικά τύπου 1 και διαθεματικά επαγγελματικά), δηλαδή σε μαθήματα όπου η γνώση 

αναπλαισιώνεται με κριτήρια είτε τη διδακτική εφαρμογή ειδικών γνωστικών αντικειμένων ή 

συγκεκριμένων διδακτικών πακέτων, είτε με αναφορά σε επίκαιρα εκπαιδευτικά θέματα και προβλήματα. 

Η πρακτική άσκηση, επίσης αποτελεί διαχρονικά μια επαγγελματικά προσανατολισμένη εκπαιδευτική 

δραστηριότητα των Π.Σ., ενώ όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, σε πολλά τμήματα 

προσχολικής αγωγής τα τελευταία χρόνια επεκτάθηκε σε επαγγελματικούς χώρους ευρύτερους του 

δημόσιου νηπιαγωγείου. Επιπλέον, όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, το ΕΠΕΑΕΚ λειτούργησε 

υπέρ της εισαγωγής ποικίλων εξωστρεφώς προσανατολισμένων περιεχομένων στα προγράμματα. Στον 

αντίποδα, η διπλωματική εργασία, δηλαδή η εκπαιδευτική δραστηριότητα που ως αναπλαισίωση των 

πρακτικών της έρευνας ενδέχεται να ενίσχυε τον εσωστρεφή προσανατολισμό των προγραμμάτων 

σπουδών, δεν εκσυγχρονίζεται με κανένα τρόπο και παραμένει περιθωριοποιημένη. 

Ο λόγος των μελών ΔΕΠ, όπως καταγράφεται στα ευρήματα του ερωτηματολογίου, επιβεβαιώνει 

την ύπαρξη μιας ισχυρής δυναμικής στα τμήματα προς εξωστρεφή πρότυπα ταυτότητας για τους 

μελλοντικούς εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, όσον αφορά τις δημοφιλέστερες ειδικές ικανότητες, τα 

δεδομένα δείχνουν μια ισχυρή τάση προς περιεχόμενα προσανατολισμένα στην εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών. Οι ειδικές ικανότητες που προκρίνονται περιγράφουν τον λεγόμενο «δάσκαλο της 

πράξης». Ο δάσκαλος αυτός υποδεικνύεται ότι κυρίως χρειάζεται να έχει γνώση του διδακτικού 

αντικειμένου, να έχει επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών, να είναι 

αφοσιωμένος στην πρόοδο των μαθητών του και να φροντίζει για την συνεχή επαγγελματική του 

ανάπτυξη και την αξιολόγηση της ατομικής του απόδοσης. Επίσης, χρειάζεται να δημιουργεί πρόσφορες 

συνθήκες μάθησης, όπου η διαφορετικότητα των μαθητών και η πολυπλοκότητα των μαθησιακών τους 

αναγκών και ρόλων να γίνονται στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Η στροφή προς εξωστρεφώς προσαντολισμένα κριτήρια αναπλαισίωσης της γνώσης 

τεκμηριώνεται και από τα δεδομένα σχετικά με τα πρότυπα οργάνωσης της γνώσης που τα μέλη ΔΕΠ 

υποδεικνύουν ως καταλληλότερα για τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών των Π.Τ. Συγκεκριμένα, 

αναφορικά με την οργάνωση του περιεχομένου, υψηλά ποσοστά συγκέντρωσαν τα «γνωστικά 

αντικείμενα που είναι σχεδιασμένα με σκοπό την ανάπτυξη από τους φοιτητές γενικών ευέλικτων 

ικανοτήτων» και τα «γνωστικά αντικείμενα που εξειδικεύουν το περιεχόμενό τους στο επάγγελμα των 

εκπαιδευτικών». Αντίστοιχα, για τη διδακτική μεθοδολογία, η «ανάπτυξη ικανοτήτων για την επίλυση 

προβλημάτων που ορίζονται στο πλαίσιο διαφόρων επαγγελματικών και κοινωνικών πεδίων» και η 
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«απόκτηση από τους φοιτητές συγκεκριμένων επαγγελματικών γνώσεων σχετικών με το μελλοντικό 

διδακτικό και παιδαγωγικό τους έργο» επιλέγονται σημαντικά από τα μέλη ΔΕΠ. 

Το σύνολο των εμπειρικών δεδομένων της μελέτης, ποσοτικών και ποιοτικών, μας βοήθησαν να 

αναγνωρίσουμε και να περιγράψουμε έναν αναδυόμενο τύπο παιδαγωγικού λόγου στο πεδίο των 

ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση και των προγραμμάτων αρχικής εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα σήμερα. Το θεωρητικό μοντέλο της μελέτης έπαιξε διττό ρόλο σε αυτό. 

Πρώτον, βοήθησε να αναδειχτεί η πολύσημη ή συχνά κενή νοημάτων ορολογία που αναπτύσσεται και 

χρησιμοποιείται στα διάφορα πολιτικά, εκπαιδευτικά, ερευνητικά κλπ πλαίσια συνάρθρωσης του λόγου 

για τα προγράμματα ανώτατης εκπαίδευσης. Στην περίπτωση των Π.Τ., όπως φάνηκε από τα δεδομένα 

του ερωτηματολογίου, η ανάπτυξη γενικών ικανοτήτων από τους φοιτητές και η διεπιστημονικότητα 

θεωρούνται συμβατοί τύπου οργάνωσης του περιεχομένου, αφού επιλέγονται ως καταλληλότερα 

πρότυπα από τα ίδια σχεδόν υποκείμενα. Η ερμηνεία που δόθηκε στο παραπάνω εύρημα, με δεδομένη 

την καταγεγραμμένη ενίσχυση των διαθεματικών αρχών οργάνωσης της γνώσης στα ΠΠΣ  των Π.Τ. 

είναι ότι η μεν διεπιστημονικότητα επιλέγεται από τους πανεπιστημιακούς διότι παραπέμπει στην ιδέα 

της χαλάρωσης των συνόρων μεταξύ των γνωστικών αντικειμένων, οι δε γενικές ικανότητες στην ανάγκη 

σαφούς σύνδεσης του περιεχομένου των προγραμμάτων με τα πρακτικά πλαίσια της δράσης. 

Το δεύτερο στοιχείο συμβολής της θεωρητικής προσέγγισης είναι ότι ξεπερνώντας τις 

στρεβλώσεις σε επίπεδο ορολογίας, μπορέσαμε να τεκμηριώσουμε ότι η βασική μετατόπιση στα 

οργανωτικά χαρακτηριστικά του κυρίαρχου προτύπου γνώσης των ΠΠΣ παραπέμπει ευθέως σε ένα τύπο 

προγράμματος που βασίζεται στη θόλωση των συνόρων σε δυο επίπεδα: Πρώτον, μεταξύ διαφορετικών 

περιεχομένων και πόρων γνώσης. Και, δεύτερον, μεταξύ των εμπλεκόμενων πεδίων δράσης, δηλαδή 

μεταξύ του πανεπιστημίου και της «κοινωνίας» σε βαθμό τέτοιο που η κοινωνία και οι ανάγκες της 

αγοράς εργασίας να ανάγονται σε σταθερούς συνομιλητές και ανατροφοδότες των προγραμμάτων 

σπουδών σε σχέση με το τι είναι χρήσιμο ως ικανότητα για τους φοιτητές και μελλοντικούς 

επαγγελματίες (Σαρακινιώτη και Τσατσαρώνη, 2010). «Η στροφή προς προγράμματα σπουδών 

οργανωμένων με τις αρχές που μόλις περιγράφτηκαν δημιουργούν τις συμβολικές και τις οργανωτικές 

συνθήκες για την επίσημη είσοδο της ‘γλώσσας των ικανοτήτων’ στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

και την ανώτατη εκπαίδευση γενικότερα» (Sarakinioti, et al., 2011: 83).  

Πρόκειται, όπως περιγράφτηκε σε διάφορα σημεία της μελέτης, για ένα μετασχηματισμό που 

παραπέμπει στην έννοια του «γενικισμού» (Bernstein, 2000), δηλαδή «στη μετατόπιση στην άσκηση 

εξουσίας από ειδικές επαγγελματικές ομάδες, βασισμένες σε συγκεκριμένες επιστήμες ή άλλους 

εξειδικευμένους επαγγελματικούς φορείς, προς γενικά κριτήρια τα οποία διατυπώνονται από τους 

εκάστοτε ισχυρούς, εξωτερικούς ως προς το πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης ρυθμιστικούς φορείς» 

(Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010: 213). «Σε κάθε περίπτωση, η μετατόπιση αυτή φαίνεται να 



 
424 

‘συσκοτίζει’ – θέτει εκτός της ορατότητας του λόγου- την ίδια τη γνώση (Muller, 2008), η οποία 

αποπλαισιώνεται και από-εξειδικεύεται με τρόπο, ο οποίος αφενός καθιστά την εκπαιδευτική γνώση ένα 

αναλώσιμο προϊόν, αφετέρου αδυνατίζει τη βάση της παραγωγής και της εφαρμογής νέων μορφών 

εξειδικευμένης γνώσης (Clegg & Ashworth, 2004, Moore with Jones, 2007, Beck, 2009, Sarakinioti et 

al., 2011)» (όπως παρατίθεται στο Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2011: 256).     

Η ποικιλομορφία με την οποία τα τμήματα έχουν εισαγάγει και εφαρμόζουν στα προγράμματά 

τους τη διαθεματικότητα, αλλά κυρίως το γεγονός ότι αυτό δεν μπορεί να ερμηνευτεί ούτε με αναφορά 

στα διαφορετικά πανεπιστήμια ούτε με αναφορά στην ειδικότητα των τμημάτων, αποτελούν ενδείξεις ότι 

δεν πρόκειται για μια πλήρως και με τους ίδιους όρους εμπεδωμένη αρχή από τα Π.Τ. Η θέση της 

φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την παιδαγωγική φυσιογνωμία που έχει διαμορφώσει το 

κάθε τμήμα ξεχωριστά από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι σήμερα και από τους στόχους που θέτει 

για το μέλλον. Τα δεδομένα αναδεικνύουν τον κρίσιμο ρόλο των τμημάτων ως «φίλτρα» των εξελίξεων 

απέναντι στο ενδεχόμενο της διαθεματικότητας και στις πιέσεις που ασκούν οι πολιτικές για αλλαγή προς 

αυτή την κατεύθυνση (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2010).  

 Συνεχίζουμε με την συζήτηση των προτύπων ταυτότητας.  

 

2.3. Τα πρότυπα ταυτότητας για τους εκπαιδευτικούς 

 
Εκτιμώντας τα εμπειρικά δεδομένα με αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης για τις θέσεις 

αλλαγής των προτύπων ταυτότητας, αναγνωρίσουμε σε πρώτο επίπεδο ότι η ρητορική και οι επιμέρους 

μετασχηματισμοί εντός των τμημάτων προωθούν υβριδικά χαρακτηριστικά στο πεδίο της εκπαίδευσης 

εκπαιδευτικών. Αφενός, στηρίζουν παγιωμένες γνώσεις, διαδικασίες, αρχές και αξίες της λειτουργίας των 

προγραμμάτων, αφετέρου, συνάδοντας νοηματικά με στοιχεία του λόγου των ευρωπαϊκών πολιτικών για 

τους εκπαιδευτικούς και τη βελτίωση της εκπαίδευσής τους (European Commission 2005d, 2007b), 

εξαίρουν το ρόλο των νέων τεχνολογιών και των παιδαγωγικών καινοτομιών, και ενδιαφέρονται για την 

επίτευξη μεγαλύτερης σύνδεσης των σπουδών με το σχολείο και την κοινωνία, χωρίς εν τέλει να 

απορρίπτουν τις γενικές ιδέες της επιτελεστικότητας [performativity], της διαφάνειας και της 

ανταποδοτικότητας για τον τομέα της εκπαίδευσης.  

Τα δεδομένα για τις αλλαγές και τις αποκρυσταλλώσεις στη σχέση γνώσης και εξουσίας στα ΠΠΣ 

των Π.Τ. δείχνουν καταρχάς ότι συντηρούνται τα στοιχεία της αναδρομικής θέσης συγκρότησης 

ταυτοτήτων που παραπέμπουν σε καθιερωμένα δασκαλοκεντικά πρότυπα επαγγέλματος, τα οποία 

απαιτούν καλή εποπτεία της διδακτικής μεθοδολογίας και των ειδικών διδακτικών αντικειμένων του 

σχολικού προγράμματος. Τα πρότυπα αυτά, κυρίως μέσα από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, εμπλουτίζονται από 
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περισσότερο προοπτικές εκδοχές της ταυτότητας για τους εκπαιδευτικούς. Η έμφαση δίνεται στον 

εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών μεθόδων κυρίως με τη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δίνουν οι 

νέες τεχνολογίες και η χρήση πολλαπλών πηγών γνώσης. Το πλαίσιο μέσα από το οποίο προωθούνται οι 

αλλαγές αυτές, δηλαδή το γεγονός ότι αποτελούν τις ανταποκρίσεις των τμημάτων σε συγκεκριμένες 

προδιαγραφές που έχει θέσει το κράτος προκειμένου να τα χρηματοδοτήσει, έχει εισαγάγει και έχει 

καλλιεργήσει μια «επιχειρησιακή και διαχειριστική κουλτούρα» στα τμήματα, η οποία αποτελεί σε 

κάποιο βαθμό προσομοίωση των συνθηκών ανταγωνισμού και του πλαισίου εισροών-εκροών, όπως αυτά 

υπάρχουν στο πεδίο της αγοράς.   

 Τέλος, το γεγονός ότι η διαθεματικότητα αποτελεί την αρχή οργάνωσης της γνώσης με τη 

μεγαλύτερη δυναμική αυτή τη στιγμή στα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών των Π.Τ. 

τεκμηριώνει σε ένα άλλο επίπεδο τη στροφή των τμημάτων σε εργαλειακές θέσεις συγκρότησης 

ταυτοτήτων. Τα πρότυπα αυτά δημιουργούν και καθιστούν κυρίαρχη μια κουλτούρα συνεχούς ροής και 

χρήσης της γνώσης με πεδίο αναφοράς τα τοπικά πλαίσια επαγγελματικής δράσης. Θεμιτή σε αυτό το 

πλαίσιο είναι η γνώση χαλαρής ταξινόμησης και εξωστρεφούς προσανατολισμού, η οποία είναι ευέλικτη, 

εύκολα ανανεώσιμη, αποτελεσματική για την αντιμετώπιση προβλημάτων, ωστόσο σύμφωνα με την 

θεωρητική μας προσέγγιση δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την σταδιακή αποεξειδίκευση των 

επαγγελματικών πεδίων, συμπεριλαμβανομένου και του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών (Beck, 2008). 

Ο (παιδαγωγικός) λόγος, σε αυτή την περίπτωση θέτει ένα νέο κανονιστικό πλαίσιo κοινωνικών και 

εκπαιδευτικών πρακτικών, το οποίο προετοιμάζει τους εκπαιδευτικούς, όπως και τους υπόλοιπους 

μελλοντικούς επαγγελματίες, ιδιαίτερα του δημόσιου τομέα, για ένα καθεστώς πρακτικής και πειθαρχίας, 

το οποίο στηρίζεται, καταρχάς, στην ιδέα της αυτοβελτίωσης και την εμπρόθετη διάθεση των 

υποκειμένων για συστηματική συμμετοχή σε διαδικασίες συνεχιζόμενης μάθησης με σκοπό την 

περιοδική επικαιροποίηση των αναγκαίων γνώσεων - εκπαιδευσιμότητα [trainability] (Berstein, 2000, 

2001c).        

 Εκτιμώντας τα ερευνητικά αποτελέσματα συνολικά όσον αφορά τις απαντήσεις που δόθηκαν για 

το υπό μελέτη εμπειρικό πεδίο και τα θέματα, που, όπως θα δούμε στη συνέχεια των συμπερασμάτων, 

«ανοίχτηκαν» για μελλοντική έρευνα,  καταλήγουμε ότι δυο ζευγάρια εννοιών είναι ερμηνευτικά 

σημαντικά για την περαιτέρω κατανόηση του πεδίου τόσο της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών ειδικά,  

όσο και της ανώτατης εκπαίδευσης γενικότερα. Το πρώτο αφορά τις έννοιες της αυτονομίας και του 

ελέγχου (Bernstein, 2000, 2001b, Beck, 1999, Gewirtz & Crebb, 2009, Young, 2006) και το δεύτερο τις 

έννοιες της εξειδίκευσης και της από-εξειδίκευσης (Beck, 2008, 2009).  

Απολύτως ενδεικτικό της επιχειρηματολογίας που μπορεί να αναπτυχθεί είναι ότι το ρυθμιστικό 

πλαίσιο μέσα στο οποίο αναμορφώνεται και λειτουργεί τα τελευταία χρόνια η εκπαίδευση των ελλήνων 

εκπαιδευτικών διακρίνεται, όπως είδαμε, από δυο κυρίαρχα στοιχεία τα οποία παραπέμπουν στη 
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μετατόπιση του πεδίου σε συνθήκες αυξημένου ελέγχου και από-εξειδίκευσης. Τα στοιχεία αυτά είναι, 

πρώτον, η ενίσχυση της διαθεματικότητας ως αρχή αναπλαισίωσης της βασικής γνώσης στα ΠΠΣ και, 

δεύτερον, η ανάπτυξη διαχειριστικών πρακτικών «συνδιαλλαγής» με το κράτος ως στοιχεία της 

ταυτότητας των τμημάτων. 

 Τα στοιχεία της πρακτικής που οι δυο αυτές συνθήκες εισάγουν στο πεδίο του συμβολικού 

ελέγχου, δηλαδή α) τεχνολογίες, όπως η χρηματοδότηση υπό την προϋποθέση της «αυτο-βελτίωσης» και 

της «προσαρμογής» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΕΣΠΑ), β) νησίδες ορατότητας για την πιστοποίηση της 

προσαρμογής, και γ) πρότυπα σκέψης και ταυτότητας, τα οποία παραπέμπουν σε ανανεώσιμες, 

ευέλικτες, προσαρμόσιμες και άμεσα ανταποδοτικούς –που να συνδέονται με τη ζήτηση- τύπους 

επιλογής και οργάνωσης της γνώσης, κοινωνικοποιούν τα άτομα σε αυτό που ο Bernstein έχει 

χαρακτηρίσει ως «Απολύτως Παιδαγωγημένη Κοινωνία» [Totally Pedagogised Society] Bernstein (2001: 

365-366c).  Ενώ, με φουκοϊκούς όρους πρόκειται για ισχυρά διακυβερνητικά καθεστώτα ρύθμισης των 

ατομικών και συλλογικών υποκειμενικοτήτων (Dean, 2006, βλ. και Stronach, 2010).  
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3. Η συμβολή της έρευνας  
 

 
Η έρευνα έχει πολλαπλή συμβολή στο πεδίο της κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης και της 

εκπαιδευτικής πολιτικής αναφορικά με τα ειδικά ζητήματα που διαπραγματεύτηκε και τις παραμέτρους 

που έθεσε για μελλοντική έρευνα. Στην παρούσα υποενότητα περιγράφονται τα κυριότερα σημεία της 

συμβολής της με αναφορά στα βασικά επίπεδα ανάπτυξης της μελέτης, δηλαδή στο θεωρητικό πλαίσιο, 

τη βιβλιογραφική  ανασκόπηση, τη μεθοδολογία και τα δεδομένα που παρήγαγε.   

 

3.1. Στο θεωρητικό επίπεδο 

 
Η κύρια συμβολή της μελέτης στο θεωρητικό επίπεδο αφορά στη διασύνδεση, και στην 

αξιοποίηση για την ανάλυση, της συνάρθρωσης των σχέσεων της εξουσίας και της γνώσης στο σύγχρονο 

πλαίσιο των ΕΕΠ, μεταδομιστικών και δομιστικών θεωρητικών παραδόσεων (Σαρακινιώτη & 

Τσατσαρώνη, 2011), οι οποίες στην κλασική κοινωνιολογική προσέγγιση αντιμετωπίζονται ως 

ασύμβατες μεταξύ τους, λόγω του διαφορετικού τρόπου κατανόησης και ερμηνείας των κοινωνικών/ 

εκπαιδευτικών φαινομένων (Gewirtz & Cribb, 2009).  

 Η θέση με την οποία συντασσόμαστε και την οποία υποστηρίζουμε στην παρούσα μελέτη είναι 

ότι ο συνδυασμός των εννοιολογικών εργαλείων που προσφέρουν οι θεωρητικές οπτικές του λόγου 

δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας δυναμικών και πολύμορφων πλαισίων ανάλυσης (Σολομών, 1994α, 

Ball, 1993, Diaz, 2001), τα οποία επιτρέπουν την μετακίνηση της ανάλυσης των πολιτικών και των 

πρακτικών από τις διαδικασίες και τα κείμενα στις συναρθρώσεις του λόγου των ρηματικών πρακτικών. 

Μέσα από έναν τέτοιου είδους συνδυασμό μπορούν να προκύψουν λειτουργικά και ευαίσθητα αναλυτικά 

σχήματα ικανά να «αναπαραστήσουν» στα πλαίσια της έρευνας την πολλαπλότητα των πρακτικών και 

των λόγων, ειδικά στις σημερινές εξαιρετικά πολύπλοκες συνθήκες μέσα στις οποίες αυτά 

συναρθρώνονται, αναπαράγονται, μετασχηματίζονται ή/και εκλείπουν. Με άλλα λόγια, δίνονται 

μεγαλύτερες δυνατότητες τυποποίησης των λόγων, επιτρέποντας τον εντοπισμό των πλαισίων, για 

παράδειγμα των θεσμών, των πολιτικών, των υλικών αντικειμένων, των προγραμμάτων σπουδών, κλπ., 

όπου εξελίσσονται τα κοινωνικά, τα πολιτικά και τα εκπαιδευτικά φαινόμενα και συναρθρώνονται τα 

νοήματα των λόγων (Σολομών, 1997).      

Ειδικότερα, η «συνομιλία» μεταξύ των μεταδομιστικών και των δομιστικών προσεγγίσεων 

επιτρέπει μεθοδολογικά τη μετακίνηση στη θεώρηση των λόγων από «αυτόνομα συστήματα αποφάνσεων 

που δομούνται από ιστορικά συγκεκριμένους κανόνες συγκρότησης» «σε συγκεκριμένα συστήματα 
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σχέσεων εξουσίας/γνώσης», καθώς, όπως υπογραμμίζει ο Foucault (Φουκό, 1989: 40-41)« […] δεν 

υπάρχει σχέση εξουσίας χωρίς συσχετισμένη σύσταση ενός πεδίου γνώσης, ούτε γνώση που να μην 

προϋποθέτει και να μην αποτελεί ταυτόχρονα σχέσεις εξουσίας». Η μετακίνηση αυτή στο ζήτημα της 

προσέγγισης των υπερεθνικών πολιτικών και συγκεκριμένα του λόγου που αρθρώνουν για τις Ικανότητες 

έχει τρεις σημαντικές προεκτάσεις, τις οποίες θα αναφέρουμε συνοπτικά στη συνέχεια (Σαρακινιώτη & 

Τσατσαρώνη, 2011).  

Η πρώτη αφορά το γεγονός ότι η θεωρία του λόγου «ανοίγει» στο υπερεθνικό και διακυβερνητικό 

χώρο άσκησης της εξουσίας, προσδιορίζοντας θεωρητικά νέα πεδία γνώσης, που έχουν σχέση με τις 

Σπουδές στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές (Dale, 2009) και την Παγκόσμια Κυβερνησιμότητα (Dale, 2004, 

Larner and Walters, 2004). Η δεύτερη αφορά το «άνοιγμα» της θεωρίας του λόγου, με τη θεωρητική 

ενίσχυση που συνεισφέρουν οι έννοιες της αναπλαισίωσης και του συνόρου, στο μίκρο - επίπεδο της 

εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στην ανάλυση των αρχών οργάνωσης της εκπαιδευτικής γνώσης. Το 

τρίτο στοιχείο αφορά τη βελτίωση των όρων με τους οποίους η θεωρία του λόγου μπορεί να συνδέσει το 

μάκρο- με το μίκρο- και το συλλογικό με το ατομικό επίπεδο εκδήλωσης των σχέσεων της εξουσίας και 

της γνώσης (Solomon, 1997).                 

Σε αυτό το πλαίσιο σημαντικό ρόλο αποκτά η έννοια της ταυτότητας, καθώς η εστίαση στους 

εκάστοτε κυρίαρχους λόγους της εκπαιδευτικής πολιτικής, ως προτύπων γνώσης, συμπεριφοράς και 

πρακτικής, επιτρέπει την κατανόηση της διαδικασίας υποκειμενικοποίησης μέσα από την ανάλυση του 

τρόπου που επενεργούν στη δράση οι μορφές της βιο-εξουσίας (κυριαρχία, πειθαρχία, διακυβέρνηση) 

στα διάφορα πλαίσια μέσα στα οποία εκδηλώνονται (Howarth, 2008, Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 

2011). Όσον αφορά το ειδικό ζήτημα των αρχών συγκρότησης των πανεπιστημιακών προγραμμάτων 

σπουδών σήμερα, το στοιχείο αυτό επιτρέπει την ανάπτυξη μιας γενεαλογικής προσέγγισης των 

ικανοτήτων, η οποία να εστιάζεται στις ιστορικές και πολιτικές συνθήκες που ανήγαγαν την ανάπτυξη 

ικανοτήτων σε καθεστώς αλήθειας στο παρόν. Μια τέτοιου είδους προσέγγιση δίνει δυο αναλυτικές 

δυνατότητες. Αφενός, επιτρέπει την κριτική τοποθέτηση, για παράδειγμα στην ιδέα των ικανοτήτων σε 

σχέση με τον ακαδημαϊκό λόγο, στη βάση της ερμηνείας και όχι της ιδεολογίας - αφού απορρίπτει την 

ύπαρξη καλών και κακών πρακτικών – πρακτικών έξω και πάνω από τις εξουσιαστικές σχέσεις. 

Αφετέρου, τεκμηριώνει μια μη ντετερμινιστική προσέγγιση του λόγου των πολιτικών, η οποία δεν 

δέχεται την ομοιόμορφη, χωρίς αποστάσεις, χάσματα, συγκρούσεις και αντιστάσεις μετάδοση του λόγου 

(Σολομών, 1994β, Howarth, 2008). Σε αυτή την περίπτωση η ανταπόκριση και η τοποθέτηση των ατόμων 

και των συλλογικοτήτων στον κυρίαρχο λόγο των ικανοτήτων είναι αυτές που τον νοηματοδοτούν με 

αποτέλεσμα την παραγωγή αποφάνσεων αλήθειας που τον εδραιώνουν ή τον μετασχηματίζουν και τον 

αναπαράγουν ως νέο λόγο (Σαρακινιώτη & Τσατσαρώνη, 2011).                 
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3.2. Στο επίπεδο της ανασκόπησης  
 

Στο επίπεδο της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας εντοπίζονται δυο σημεία τα οποία μπορούν να 

θεωρηθούν συμβολές της παρούσας μελέτης προς ένα ευέλικτο τρόπο προσέγγισης του σύγχρονου 

πολυεπίπεδου κοινωνικού χώρου των αλλαγών στην εκπαίδευση. Η πρώτη έχει σχέση με την επιλογή να 

μην υπάρχει διακριτό κεφάλαιο ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Τα σχετικά σώματα της βιβλιογραφίας 

και των πηγών αξιοποιούνται επιλεκτικά στα επιμέρους κεφάλαια της διατριβής. Η πρακτική αυτή είναι 

κατοχυρωμένη στη βιβλιογραφία (Boote & Beile, 2005, Silverman, 2005, Maxwell, 2006, Parker, 2008), 

και αποδεικνύεται εξαιρετικά υποβοηθητική για την ανάπτυξη θεμάτων που αφορούν πολύπλοκα και 

δυναμικά εμπειρικά πεδία έρευνας. Η δεύτερη συμβολή της μελέτης όσον αφορά την ανασκόπηση του 

πεδίου της πολιτικής και την οριοθέτησή του ως πεδίου έρευνας, είναι ο εντοπισμός «Παραδειγμάτων 

πολιτικής» και η λειτουργική αξιοποίησή τους στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας της έρευνας. Το στοιχείο 

αυτό έχει καθορίσει τη μεθοδολογία της έρευνας, στην οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια.  

 

3.3. Στο μεθοδολογικό επίπεδο    

 
Η αξιοποίηση Παραδειγμάτων για την ανάλυση του εμπειρικού πεδίου και την παραγωγή 

δεδομένων αποτελεί στοιχείο πρωτοτυπίας της μελέτης σε επίπεδο μεθοδολογίας. Επιπλέον, σημαντικό 

μεθοδολογικά είναι το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολόγιου σε ένα πεδίο 

έρευνας, στο οποίο έχουν κυριαρχήσει «ποιοτικές» μέθοδοι παραγωγής δεδομένων, με βασικότερη την 

ανάλυση περιεχομένου κειμενικών παραγωγών, είτε εγγράφων, είτε συνεντεύξεων. Συνδυάζοντας 

ερωτηματολόγια και ανάλυση εγγράφων, επιχειρήσαμε να υπερβούμε τα όρια που στη σχετική 

βιβλιογραφία διακρίνουν απολύτως τις μεθόδους της κοινωνικής/ εκπαιδευτικής έρευνας σε στενά 

«ποιοτικές» και «ποσοτικές», τόσο στο επίπεδο της παραγωγής όσο και στο επίπεδο της ανάλυσης των 

δεδομένων της έρευνας.  

Έτσι, το ερωτηματολόγιο, ως εργαλείο, εφαρμόστηκε με σκοπό την παραγωγή λόγου από τα μέλη 

ΔΕΠ για το περιεχόμενο και τη μεθοδολογία των γενικών και των ειδικών ικανοτήτων που προωθεί το 

Tuning Project στον ευρωπαϊκό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης. Σε αυτό το πλαίσιο τα δεδομένα της 

στατιστικής επεξεργασίας «αντιμετωπίστηκαν» ως κειμενικές παραγωγές των μελών ΔΕΠ, οι οποίες 

αναλύονται και ερμηνεύονται με αναφορά στο θεωρητικό πλαίσιο της μελέτης και τη λειτουργική 

προσαρμογή του στην ανάλυση των ικανοτήτων. Αντίστοιχα, δεδομένα από την κειμενική ανάλυση 

ποσοτικοποιήθηκαν με βάση τις θεωρητικές κατηγορίες ανάλυσης για την οικονομία της παρουσίασης 

και τη διευκόλυνση της ίδιας της ποιοτικής ανάλυσης για το σύνολο των δεκαοχτώ τμημάτων.         
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 Τέλος, ένα στοιχείο που αναγνωρίζουμε ως σημαντική συμβολή της παρούσας μελέτης στο 

επίπεδο της μεθοδολογίας είναι η συστηματική αξιοποίηση της ιδέας της Parker (2008) για δημιουργία 

πολλαπλών εξωτερικών γλωσσών περιγραφής ανάλογα με τις ειδικές αναλυτικές ανάγκες κάθε φάσης 

διεξαγωγής της έρευνας. Έτσι, η έρευνα αναπτύχθηκε κλιμακωτά μέσα από την συνεχή ανάπτυξη 

εργαλείων, τόσο για τη συλλογή των δεδομένων (για παράδειγμα το τέταρτο μέρος του 

ερωτηματολογίου), όσο κυρίως για την ανάλυση και την ερμηνεία τους. Πρόκειται για εργαλεία με κοινή 

θεωρητική βάση, ωστόσο διαφορετικές μεθοδολογικές και αναλυτικές δυνατότητες. Η πρακτική των 

πολλαπλών εξωτερικών γλωσσών περιγραφής επιτρέπει τη συνεχή κίνηση μεταξύ της θεωρίας και του 

πεδίου, όπως την προσδιορίζουν οι Dowling και Brown (2010), με τρόπο που να υποστηρίζει τη 

λειτουργική προσαρμογή του θεωρητικού πλαισίου στις ειδικές αναλυτικές συνθήκες/ ανάγκες του 

εμπειρικού πεδίου.    

 Σε αυτό το πλαίσιο είναι διαθέσιμα μια σειρά από μοντέλα και εργαλεία ανάλυσης των αρχών 

επιλογής, μετάδοσης και αξιολόγησης τη γνώσης (Βλ. Παράρτημα Δ), τα οποία θα μπορούν να 

αξιοποιηθούν ευρύτερα στα πεδία του σχεδιασμού αλλά και της ανάλυσης προγραμμάτων ανώτατης 

εκπαίδευσης. 

 

3.4. Στο επίπεδο της παραγωγής δεδομένων 
 

 

Στο επίπεδο, τέλος, της παραγωγής των δεδομένων, η συμβολή της παρούσας έρευνας μπορεί να 

συνοψιστεί με αναφορά σε τρία σημεία. Το πρώτο στοιχείο που μπορεί να αναγνωριστεί, καταρχάς, ως 

συμβολή στο επίπεδο της παραγωγής δεδομένων είναι ότι αναλύθηκαν συστηματικά τα προγράμματα 

σπουδών αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών δυο περιόδων για το σύνολο των Π.Τ. Δημιουργήθηκε, 

έτσι, μια πλήρης βάση δεδομένων σχετικά με την εξέλιξη του εν λόγω εμπειρικού πεδίου. Με δεδομένη 

την απουσία σχετικής σύγχρονης έρευνας, τα δεδομένα αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν σε διάφορα 

επίπεδα, τόσο για ερευνητικούς σκοπούς, όσο και για την υποστήριξη πρακτικών αναμόρφωσης των 

προγραμμάτων στο μέλλον.      

Το δεύτερο στοιχείο αφορά το γεγονός ότι μέσα από την αξιοποίηση πολλαπλών πηγών 

παραγωγής δεδομένων προέκυψε μια μεγάλη γκάμα δεδομένων, τα οποία απαντούν στα πολλαπλά 

ζητήματα που έθεσαν τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης για τις αλλαγές των προγραμμάτων 

σπουδών, τις ανταποκρίσεις που συνιστούν οι αλλαγές αυτές στο λόγο των σύγχρονων πολιτικών και τις 

αποκρυσταλλώσεις του περιεχομένου και των ταυτοτήτων σήμερα. Η θέση μας είναι ότι χωρίς το 

συνδυασμό των ποσοτικών και των ποιοτικών δεδομένων θα ήταν αδύνατη η διαπραγμάτευση του 

συνόλου των ερωτημάτων που έθετε η μελέτη, όπως και η εξαγωγή κάποιων συνολικών συμπερασμάτων 
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για την σύγχρονη κατάσταση των προγραμμάτων σπουδών. Για παράδειγμα, τα εύρημα σχετικά με τη 

θέση και τη σχέση της διεπιστημονικότητας και της διαθεματικότητας στα σύγχρονα προγράμματα 

σπουδών, καθώς και για τα υβριδικά πρότυπα ταυτότητας, δύσκολα θα μπορούσαν να εξαχθούν και να 

τεκμηριωθούν μέσα από ένα μόνο σώμα ερευνητικών δεδομένων, είτε το ποσοτικό, είτε το ποιοτικό.   

Η τελευταία αυτή παρατήρηση συνδέεται άμεσα με το τρίτο και σημαντικότερο στοιχείο της 

συμβολής της παρούσας έρευνας και το οποίο αφορά στα ίδια τα ερευνητικά αποτελέσματα της μελέτης. 

Τα αποτελέσματα αυτά «ανοίγουν» μια νέα προβληματική για την εκπαίδευση των ελλήνων 

εκπαιδευτικών, θέτοντας θέματα που διαχρονικά έχουν απασχολήσει το πεδίο, όπως για παράδειγμα το 

ερώτημα «τι χρειάζεται να διδάσκονται οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί;», σε μια νέα θεωρητική και 

μεθοδολογική βάση. Η προσέγγιση που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία ανέδειξε ζητήματα σχετικά 

με τις αρχές ρύθμισης των σχέσεων της εξουσίας και της γνώσης στα προγράμματα σπουδών, 

επιτρέποντας την κατανόηση των αλλαγών και των αποκρυσταλλώσεων στα πρότυπα θεμιτής γνώσης και 

ταυτότητας για τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς σήμερα.    

 

4. Χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της έρευνας 
 

 
 Ήδη έχουν γίνει κάποιες νύξεις για το ζήτημα της πρακτικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων 

της έρευνας, δηλαδή για αυτό που με άλλα λόγια θα λέγαμε χρησιμότητα της έρευνας. Τα όρια της 

πρακτικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων μιας έρευνας και το είδος της παρέμβασης στο πεδίο της 

πολιτικής/εκπαιδευτικής πρακτικής είναι μάλλον ένα ζήτημα υπό διαπραγμάτευση, αν όχι υπό 

αμφισβήτηση, στο χώρο της κοινωνιολογίας. Όπως αναφέρουν σχετικά οι Gewirtz & Cribb (2011: 195) 

«[α]ν και όταν οι κοινωνιολόγοι επιδιώκουν να κάνουν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής βασισμένες 

στο έργο τους, μπαίνουν, όπως θα μπορούσε να υποστηριχθεί,  σ’ ένα σημαντικά διαφορετικό έδαφος, 

καθώς μετακινούνται από τον πρωταρχικό τους προσανατολισμό του να κατανοήσουν το τι συμβαίνει 

προς το να επηρεάσουν το τι συμβαίνει. Προσωπική άποψή μας είναι ότι αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κάτι 

αθέμιτο για τους κοινωνιολόγους, πιστεύουμε όμως ότι είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι πιθανόν να 

αποτελεί μια διεύρυνση του ρόλου της κοινωνιολογίας που θα μπορούσε να θεωρηθεί από ορισμένους 

αθέμιτη και ότι βρίθει προβλημάτων». Από την άλλη πλευρά η εκπαιδευτική πολιτική ενδιαφέρεται για 

την πρακτική συνάφεια των ευρημάτων μιας έρευνας αυτού του είδους με το επιχείρημα της βελτίωσης 

των εκπαιδευτικών πρακτικών σύμφωνα με τα διακυβεύματα που θέτει ο κυρίαρχος λόγος των 

πολιτικών.  

Εδώ, παρόλο που δεν θεωρούμε ήσσονος σημασίας τα ερωτήματα για το τι θα μπορούσε ή θα 

χρειαζόταν να γίνει, θα αποφύγουμε τη διατύπωση οποιασδήποτε πρότασης σχετικά με αυτά, αφού σε 

κάθε περίπτωση τα ερευνητικά δεδομένα χρειάζονται περαιτέρω σοβαρές αναπλαισιώσεις, που 
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ξεπερνούν τα όρια της παρούσας εργασίας, προκειμένου να μπορούν να λειτουργήσουν αποτελεσματικά 

ως συστάσεις αλλαγής στο πεδίο της εφαρμογής. Παρόλο αυτά, συμφωνώντας με τoν Eraut (2000), ο 

οποίος τονίζει ότι, με δεδομένη την πολυπλοκότητα του πεδίου της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, 

καταλληλότερη θα ήταν μια περισσότερο μακροπρόθεσμη προσέγγιση στο σχεδιασμό προγραμμάτων, 

παρά μια στενά προσανατολισμένη αντίληψη, κρίνουμε σκόπιμο να  επισημάνουμε ότι τόσο τα 

αναλυτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν όσο και τα δεδομένα της μελέτης σε όλο τους το φάσμα, μπορούν 

να αξιοποιηθούν σε τρία επίπεδα. Καταρχάς, οι αναλύσεις του Κεφαλαίου 10, όπου παρουσιάζεται κάθε 

πρόγραμμα ξεχωριστά και ονομαστικά ανά τμήμα θα μπορούσε να είναι χρήσιμο για τα ίδια τα Π.Τ. σε 

ένα πλαίσιο αναστοχασμού και επαναπροσδιορισμού των σκοπών, των εκπαιδευτικών πρακτικών και 

των ταυτοτήτων τους. Σε δεύτερο επίπεδο, τα δεδομένα αυτά θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βάση 

ώστε και άλλα τμήματα να κατανοήσουν τον «εαυτό» τους με όρους συνάρθρωσης της γνώσης, της 

εξουσίας και του ελέγχου στα προγράμματα σπουδών. Τέλος, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συγκρίσεων 

μεταξύ τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών, η δευτερογενής οριζόντια ανάλυση του πεδίου των 

προγραμμάτων (Κεφάλαιο 12) θα μπορούσε να συμβάλει στην ανατροφοδότηση και την ανανέωση του 

«διαλόγου», τόσο σε επίπεδο επιστημονικό, όσο και σε επίπεδο πολιτικό σχετικά με την ταυτότητα των 

εκπαιδευτικών πέρα από περιγραφές δεοντολογικού χαρακτήρα, που εν τέλει δεν φαίνεται να μπορούν να 

εξυπηρετήσουν σε ένα πιο αφαιρετικό επίπεδο τη συγκρισιμότητα και τη διαφάνεια μεταξύ των ποικίλων 

εκπαιδευτικών δομών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

5. Μελλοντική έρευνα 
 

Με δεδομένα όσα ήδη έχουν αναφερθεί στις προηγούμενες ενότητες των συμπερασμάτων 

μπορούν να προσδιοριστούν τρία επιμέρους επίπεδα μελλοντικής έρευνας. Το πρώτο επίπεδο έχει σχέση 

με την περαιτέρω αξιοποίηση των πρωτογενών δεδομένων της παρούσας έρευνας - αυτό που ο Robson 

(1993) αναφέρει ως μετα-ανάλυση, προκειμένου να απαντηθούν ερευνητικά ερωτήματα, που ξεπερνούν 

τα όρια της παρούσας μελέτης, σε σχέση με τα προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. 

Ενδεικτικά, ένα ζήτημα για μελλοντική ανάλυση αφορά τα γνωστικά αντικείμενα από όπου αντλούνται 

οι πόροι γνώσης των υποχρεωτικών μαθημάτων του κάθε προγράμματος  και ο συσχετισμός τους με 

παραμέτρους όπως η ιστορική πορεία, η σύνθεση του προσωπικού ή ο τύπος εκπαιδευτικής πρακτικής 

που προβάλλεται από τα μαθήματα αυτά. Μια τέτοιου είδους επικέντρωση στα δεδομένα θεωρούμε ότι 

μπορεί να αναδείξει ειδικότερες διαστάσεις των ζητημάτων της εξειδίκευσης και του ελέγχου που 

αναδείχθηκαν ως ευρήματα στην παρούσα ανάλυση.  

Δεύτερον, όπως ήδη αναφέρθηκε, η παρούσα μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί ερευνητικά και 

σε άλλα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών, προκειμένου να κατανοηθούν σχετικά ζητήματα 
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εξουσίας, γνώσης και ταυτοτήτων. Μάλιστα, στο πεδίο της παρούσας μελέτης, η ανασκόπηση της 

ελληνικής βιβλιογραφίας καταγράφει τη μεγάλη έλλειψη ερευνών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των λεγόμενων καθηγητικών σχολών. Επίσης, σημαντική για την 

κατανόηση των συνθηκών ανάπτυξης του πεδίου της ανώτατης εκπαίδευσης σήμερα θα ήταν η επέκταση 

της έρευνας αναφορικά με τις αρχές της αναπαλαίωσης και των «συνθηκών της γνώσης» στα 

προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.         

Τέλος, η μεγαλύτερη ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε σχέση με την παρούσα μελέτη αφορά στην 

εσωτερική λειτουργία των τμημάτων και εντοπίζεται σε δυο επίπεδα άμεσα συνυφασμένα με τα 

προγράμματα σπουδών, όπως μελετήθηκαν εδώ. Το πρώτο αφορά στη διερεύνηση των διαδικασιών 

διαπραγμάτευσης και λήψης αποφάσεων για τις προτεραιότητες, τους σκοπούς, τις αρχές της 

αναπλαισίωσης της γνώσης και για το είδος των επικείμενων αλλαγών σε κάθε περίοδο εξέλιξης των 

προγραμμάτων, αυτό που η Morley (2008) αναφέρει ως «μικροπολιτική» εντός των τμημάτων. Το 

δεύτερο επίπεδο της έρευνας στο μίκρο επίπεδο αφορά τις καθημερινές εκπαιδευτικές πρακτικές για την 

υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών. Η επικέντρωση σε κάθε περίπτωση είναι το μίκρο επίπεδο των 

πρακτικών των τμημάτων και η «μικροφυσική» για την συγκρότηση του «εαυτού» (Φουκό, 2005, 

Bourassa, 2011).  

Τα ζητήματα αυτά είναι πάγια στο πεδίο της ανάλυσης των προγραμμάτων, αφού τόσο οι 

πρακτικές συγκρότησης ενός προγράμματος όσο και η εφαρμογή του σε πραγματικές εκπαιδευτικές 

συνθήκες αποτελούν «μαύρο κουτί» σε σχέση με τον προγραμματικό του λόγο. Αναγνωρίζοντας τη 

μεγάλη σημασία αυτής της ειδικής ερευνητικής περιοχής, αναγνωρίσαμε ταυτόχρονα, πριν τη διεξαγωγή 

της παρούσας μελέτης, την ανάγκη στο ελληνικό πλαίσιο για εργασία υποδομής στο σύνολο των 

τμημάτων, η οποία θα μπορούσε στη συνέχεια να υποστηρίξει την ανάπτυξη μεθοδολογικών 

προσεγγίσεων στο μίκρο-επίπεδο. Η θέση μας ήταν ότι τα δεδομένα από μια έρευνα μεγάλης κλίμακας, 

αφενός, θα επιτρέψουν τον προσδιορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων για την επιλογή των 

αντιπροσωπευτικότερων περιπτώσεων μελέτης ανάλογα με τα ειδικά ερωτήματα που θα έθετε κανείς για 

μια έρευνα στο μίκρο-επίπεδο, αφετέρου, μπορεί να καθοδηγήσει στη διαμόρφωση της καταλληλότερης 

μεθοδολογικής προσέγγισης, τροφοδοτώντας συστηματικά το σχεδιασμό των ερευνητικών εργαλείων 

(για παράδειγμα, πρωτόκολλα συνεντεύξεων ή παρατήρησης).  

Τα ερευνητικά αποτελέσματα της μελέτης φαίνεται να δικαιώνουν την επιλογή καθώς 

προσανατολίζουν τη μελλοντική έρευνα στο μίκρο-επίπεδο των πρακτικών, εξειδικεύοντας τα 

ερωτήματα στη συστηματική διερεύνηση των συνθηκών της ρύθμισης και του ελέγχου των θεμιτών 

προτύπων γνώσης και ταυτοτήτων που προωθούν τα τμήματα. Ο λόγος για την κοινωνική ρύθμιση στο 

μάκρο και το μίκρο επίπεδο των τεχνολογιών του εαυτού (Tsatsaroni et al., 2009), μέσα από το 

συνδυασμό των εννοιών της διαθεματικότητας και της κυβερνηριμότητας, επιτρέπει, θεωρούμε, την 
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ανάπτυξη μιας μελέτης μικροεπιπέδου αναφορικά με την ανάπτυξη και την υλοποίηση των 

προγραμμάτων σπουδών, η οποία δεν θα εκκινεί από τα επιχειρήματα της παιδαγωγικής θεωρίας, αλλά 

θα αποτελεί μια κοινωνιολογική ανάλυση της αυξανόμενα επιδιωκόμενης σήμερα, κυρίως λόγω των 

πολιτικών παρεμβάσεων, παιδαγωγικής ρύθμισης των υποκειμενικοτήτων μέσα από την ανώτατη 

εκπαίδευση, αλλά και ευρύτερα (Grand, 1997). 

    

6. Αντί Επιλόγου: Ορισμένες τελικές σκέψεις  
 

 
Η παρούσα έρευνα άντλησε πηγές από διάφορα σώματα βιβλιογραφίας και επικεντρώθηκε στην 

ανάλυση πολλαπλών επιπέδων της σύγχρονης πολιτικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής δράσης των 

υποκειμένων με επίκεντρο το πεδίο της Ανώτατης εκπαίδευσης. Πέρα από τις απαντήσεις, τις οποίες 

έδωσε στα ερευνητικά ερωτήματα που είχε θέσει, η συμβολή της θα πρέπει να κριθεί και σε σχέση με το 

γεγονός ότι επιχείρησε στην πράξη να αναπτύξει μια διεπιστημονική οπτική για το θέμα της εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών που βασικά διαπραγματεύτηκε, θέτοντάς το σε μια πιο σύγχρονη βάση 

κοινωνιολογικής ανάλυσης της εκπαιδευτικής πολιτικής.  

Μια διεπιστημονικά προσανατολισμένη έρευνα ενέχει υψηλό ρίσκο τόσο σε θεωρητικό όσο και 

σε μεθοδολογικό επίπεδο, ωστόσο λόγω της πολυπλοκότητας του σύγχρονου πεδίου της παγκόσμιας δια-

κυβέρνησης καθίσταται αναγκαία. Η αποφυγή επιστημολογικών στεγανών, τόσο ανάμεσα σε συγγενείς 

επιστημονικούς κλάδους, π.χ. εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, όσο και μεταξύ 

επιστημολογικών παραδόσεων, όπως του δομισμού και του μεταδομισμού (Σολομών, 1994α, Ball, 2004, 

Τσατσαρώνη & Κουλαϊδής, 2010α), φαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει τη συνθήκη ανάπτυξης του 

παραδείγματος της διεπιστημονικότητας στην παραγωγή της γνώσης, με τρόπο που αφενός να απαντά σε 

σύγχρονα ερευνητικά ερωτήματα, και αφετέρου να συμβάλλει στην ανατροφοδότηση της ίδιας της 

κοινωνιολογικής θεωρίας και της σχέσης της με το σύγχρονο πεδίο του συμβολικού ελέγχου (Bernstein, 

2001b).       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Θεωρητικό Πλαίσιο  
 
Παράρτημα Α.1: Εργαλείο ‘μετάφρασης’ [Translation device] της εσωτερικής σε εξωτερική γλώσσα περιγραφής 
για την ανάλυση προγραμμάτων (Βernstein, 2000, Dowling & Brown, 2010, Singh, 2008) 
   
        Τύπος 
Προγράμματος 

                                          Χαρακτηριστικά  

Μονοεπιστημονικός 
Ακαδημαϊκός 1 
(Τ+Π+Eσ.Πρ.) 

 

Περιεχόμενο: Εξειδικεύσεις με βάση αυστηρά μονωμένα μεταξύ τους γνωστικά 
αντικείμενα (singulars), ως βάση κοινωνικής συνοχής, καθώς και αυστηρή οριοθέτηση 
του ακαδημαϊκού πεδίου (της Εκπαίδευσης) σε σχέση με άλλα κοινωνικά πεδία δράσης. 
Παιδαγωγική: Παιδαγωγική μετάδοσης που σχετίζεται με τις παραδοσιακές μορφές 
παιδαγωγικής, όπου η έμφαση είναι στη μετάδοση προαποφασισμένου περιεχομένου, 
αντλούμενου από καθιερωμένες επιστήμες εντός του πεδίου της διανοητικής παραγωγής. 
Ο εκπαιδευτικός διατηρεί τον έλεγχο πάνω στην παιδαγωγική σχέση και αυτό ρυθμίζεται 
με την επιλογή μεθόδων μετάδοσης της γνώσης, όπως η διάλεξη. 
Αξιολόγηση: Παραδοσιακές πρακτικές αξιολόγησης της επιτέλεσης. Το μοντέλο της 
επιτέλεσης σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί με ρητά διατυπωμένα και εσωτερικά προς 
το πεδίο της διανοητικής παραγωγής κριτήρια αξιολόγησης των διδασκομένων. 
Πρόκειται για την κλασική ορατή μορφή παιδαγωγικής, όπου μέσω των αυστηρών 
συνόρων στην επιλογή της προς μετάδοση γνώσης τα κριτήρια της αξιολόγησης 
καθίστανται απόλυτα ορατά. Οι μέθοδοι-τεχνικές αξιολόγησης που είναι πιθανόν να 
χρησιμοποιούνται εδώ είναι η προφορική και κυρίως η γραπτή εξέταση και τα tests. 
Ταυτότητες: Ταυτότητες με πυρήνα τον εσωστρεφή προσανατολισμό, ο οποίος 
δημιουργεί ισχυρές εσωτερικές δεσμεύσεις προς ένα εξειδικευμένο γνωστικό πεδίο, το 
οποίο εξ ορισμού θεωρείται ότι έχει αξία καθαυτό.  

 

Επαγγελματικός 1 
(Τ+Π+Eξ.Πρ.) 
[Old Region] 

Περιεχόμενο: Οργάνωση της γνώσης σε διακριτές και παραδοσιακά αναγνωρισμένες 
‘γνωστικές περιοχές’, που αποτελούν αποκρυσταλλώσεις περισσοτέρων της μιας 
αναπλαισιωμένων μονάδων (old regions). Η δομή τους προσομοιάζει αυτή των 
μονοεπιστημονικών ακαδημαϊκών πεδίων, αλλά η επιλογή των θεμιτών περιεχομένων 
καθορίζεται από τον προσανατολισμό στο επαγγελματικό πεδίο του σχολείου και της 
εκπαιδευτικής πρακτικής.  
Παιδαγωγική: Ορατή παιδαγωγική μετάδοσης, όπου η έμφαση είναι στη μετάδοση προ-
αποφασισμένου περιεχομένου από τον διδάσκοντα, ο οποίος διατηρεί τον έλεγχο πάνω 
στην παιδαγωγική σχέση.   
Αξιολόγηση: Πρακτικές αξιολόγησης της επιτέλεσης. Το μοντέλο της επιτέλεσης σε 
αυτή την περίπτωση λειτουργεί με ρητά διατυπωμένα κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία 
προσανατολίζονται στο επαγγελματικό πεδίο του σχολείου.  
Ταυτότητες: Παραδοσιακές επαγγελματικές ταυτότητες με προσανατολισμό στο πεδίο 
της επαγγελματικής πρακτικής, αλλά πολύ ισχυρές δεσμεύσεις απέναντι στο ακαδημαϊκό 
πεδίο λόγω του ισχυρού πλαισίου των ταξινομήσεων και των περιχαράξεων της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.   

 

 
 
 
 

Μονοεπιστημονικός 
Ακαδημαϊκός 2 
(Τ+Π-Eσ.Πρ.) 

 

Περιεχόμενο: Εξειδικεύσεις με βάση αυστηρά μονωμένα μεταξύ τους γνωστικά 
αντικείμενα (singulars), ως βάση της κοινωνικής συνοχής, καθώς και αυστηρή 
οριοθέτηση του ακαδημαϊκού πεδίου της εκπαίδευσης σε σχέση με άλλα κοινωνικά πεδία 
δράσης.  
Παιδαγωγική: Παιδαγωγική, στην οποία δίνεται έμφαση στους διδασκόμενους και στις 
διαδικασίες της πρόσκτησης της γνώσης. Θεωρητικά, η παιδαγωγική αυτού του τύπου 
αντιπροσωπεύεται από παραδείγματα όπως ο κονστρουκτιβισμός, που έχει ως αφετηρία 
την παραδοχή ότι η γνώση οικοδομείται από τα ίδια τα άτομα. Οι διδακτικές θεωρίες οι 
οποίες στρατολογούνται για να υποστηρίξουν αυτό το μοντέλο μάθησης αναγνωρίζει και 
προσδίδει αξία στις διαφορές μεταξύ των ατόμων, οι διαφορές αυτές όμως δεν οδηγούν 
σε ορατή διαστρωμάτωση των διδασκομένων και δεν τονίζουν το έλλειμμα. Μάλλον οι 
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διαφορετικές ικανότητές τους θεωρούνται ως συμπληρωματικές στην επίτευξη ενός 
κοινού αποθέματος γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Αξιολόγηση: Πρακτική αξιολόγησης της ικανότητας. Το μοντέλο της ικανότητας 
εξαγγέλλει «μία καθολική δημοκρατία της πρόσκτησης» (Βernstein, 2000: 43), δηλαδή 
στηρίζεται στην παραδοχή ότι όλα τα άτομα εγγενώς  έχουν δημιουργικές ικανότητες, 
αυτό-ρυθμίζονται και τελικά μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κατασκευή ενός 
κόσμου έγκυρων/θεμιτών νοημάτων και πρακτικών. Το μοντέλο της ικανότητας, ανάλογα 
με το είδος των σχέσεων που προωθούν (similar to-relations) και το βαθμό της 
χειραφέτησης που επιτρέπουν, διακρίνεται σε επιμέρους τροπές. Οι χαλαρές 
περιχαράξεις, οι οποίες ωστόσο συγκρατούνται από τις αυστηρές ταξινομήσεις της 
γνώσης και την εσωστρεφή προβολή των νοημάτων, παραπέμπουν στην τροπή που ο 
Bernstein (2000) περιγράφει και χαρακτηρίζει ως φιλελεύθερη/προοδευτική τροπή της  
ικανότητας [Liberal/progressive mode].  Σε αυτή την περίπτωση το ενδιαφέρον 
εστιάζεται στην αποκάλυψη/ανάπτυξη του υπάρχοντος δυναμικού ικανοτήτων (των 
ατόμων) μέσα από την εφαρμογή κατάλληλων παιδαγωγικών πρακτικών.   
Ταυτότητες: Το μοντέλο ενσωματώνει μία κριτική άποψη για τις ιεραρχικές 
παιδαγωγικές σχέσεις και αυτό προσδίδει μία χειραφετητική διάσταση στις ταυτότητες 
που συγκροτεί και μία κριτική στάση απέναντι στις διαστρωματίζουσες κοινωνικές και 
εκπαιδευτικές πρακτικές.  

 

Επαγγελματικός 2 
(Τ+Π-Eξ.Πρ.) 

 

Περιεχόμενο: Εξειδικεύσεις με βάση αυστηρά μονωμένες μεταξύ τους γνωστικές 
κατηγορίες. Η δομή τους προσομοιάζει αυτή των καθαρών γνωστικών περιοχών, αλλά η 
επιλογή των θεμιτών περιεχομένων αντλείται από το επαγγελματικό πεδίο της πρακτικής. 
Σε αυτή την περίπτωση εντάσσεται η παραδοσιακή μαθητεία για την ‘μύηση’ των 
μαθητευομένων σε ειδικές (συν)-τεχνι(α)κές γνώσεις και συμπεριφορές.    
Παιδαγωγική: Παιδαγωγική της πρόσκτησης, όπως για τον Μονοεπιστημονικό 
ακαδημαϊκό 2 τύπο προγράμματος.  
Αξιολόγηση: Τα εσωτερικά κριτήρια που υπονοεί η χαλαρή περιχάραξη παραπέμπουν σε 
προοδευτική πρακτική αξιολόγησης της ικανότητας. Κρίσιμο για την ανάλυση του 
συγκεκριμένου τύπου προγράμματος είναι ότι σε αυτή την περίπτωση η νοηματοδότηση 
του περιεχομένου, το οποίο διατηρείται αυστηρά οριοθετημένο, γίνεται με αναφορά στο 
τοπικό πεδίο της επαγγελματικής πρακτικής. O σκοπός σε αυτή την περίπτωση είναι η 
αναγνώριση μιας ομάδας ικανοτήτων με επιστημονική βάση - μαθηματικών, 
γλωσσολογικών, γνωστικών, ιατρικών, τεχνολογικών-, οι οποίες ενώ εφαρμόζονται στα 
τοπικά πλαίσια της εξειδικευμένης πρακτικής, δεν απολαμβάνουν υψηλό κύρος και 
συχνά περιθωριοποιούνται από τα μέλη του επίσημου παιδαγωγικού λόγου. Πρόκειται 
για τη λαϊκή τροπή του μοντέλου των ικανοτήτων [populist mode].   
Ταυτότητες: Χειραφετητικές ταυτότητες, όπως για τον Μονοεπιστημονικό ακαδημαϊκό 
2 τύπο προγράμματος.    

 

Διεπιστημονικός 
Ακαδημαϊκός 
(Τ-Π+Eσ.Πρ.) 

 

Περιεχόμενο: Η γνώση σε αυτή την περίπτωση οργανώνεται σε ευρύτερες γνωστικές 
περιοχές ως αποτέλεσμα της χαλάρωσης των ταξινομήσεων και της συγχώνευσης των 
επιμέρους γνωστικών περιοχών. Κρίσιμος παράγοντας για το είδος της συγχώνευσης και 
τη διάκριση από άλλες μορφές προγραμμάτων συγχώνευσης (ιδιαίτερα αυτά που 
πηγάζουν από τις ανάγκες της αγοράς) είναι ο εσωστρεφής προσανατολισμός προς τα 
νοήματα που σχετίζονται με τα ακαδημαϊκά πεδία της γνώσης, δηλαδή προς συστήματα 
σημασιών και όχι προς συγκεκριμένα πλαίσια πρακτικής εκτός του διανοητικού πεδίου.   
Παιδαγωγική: H επιλογή του περιεχομένου ρυθμίζεται από τον εκπαιδευτικό, μέσα από 
πρακτικές ελεγχόμενης εμπλοκής των διδασκομένων στην μαθησιακή διαδικασία, όπως η 
προτεινόμενη βιβλιογραφία. Σε αυτή την περίπτωση συναντάται ένα είδος συμμετοχικής 
και συνεργατικής παιδαγωγικής σχέσης, -μια συγχωνευμένη τροπή διδασκαλίας και 
μάθησης-, στο κέντρο της οποίας ωστόσο τοποθετείται η γνώση και όχι τόσο ο ίδιος ο 
διδασκόμενος. 
Αξιολόγηση: Η αυστηρή περιχάραξη φαίνεται να συγκρατεί τα κριτήρια αξιολόγησης 
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της θεμιτής γνώσης σε αυτόν τον τύπο προγράμματος, ελέγχοντας τις επιτελέσεις των 
διδασκομένων.   
Ταυτότητες: Η παιδαγωγική ταυτότητα διαμορφώνεται στη βάση της συγχώνευσης 
διαφορετικών μορφών ακαδημαϊκής γνώσης.   

 

Διαθεματικός 
Επαγγελματικός 
(Επαγγελματικός 

Νέου Τύπου 1) 
(Τ-Π+Eξ.Πρ.) 
[New region/ 

Generic] 
 

 
 
 
 

Περιεχόμενο: Τα προγράμματα αυτού του τύπου χαρακτηρίζονται από πολύ χαλαρές 
ταξινομήσεις της γνώσης, ενώ σε αντιδιαστολή με τα Διεπιστημονικά Προγράμματα, η 
διαδικασία που οι επιμέρους Μονάδες συνεισφέρουν στη διαμόρφωση των Διαθεματικών 
Γνωστικών Περιοχών καθορίζεται από εξωτερικές του ακαδημαϊκού πεδίου 
δυνάμεις/συνθήκες. Τροπές των εν λόγω προγραμμάτων οργανώνονται με άξονα την 
ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων από τους διδασκομένους, όπως, εργασία σε 
ομάδες, δημιουργικότητα, δεξιότητες μάθησης, δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων, 
γενικές δεξιότητες έρευνας,. Στη σχετική βιβλιογραφία οι συγκεκριμένες τροπές 
προγραμμάτων αναφέρεται με τον όρο ‘Γενικισμός’ (Bernstein, 2000, Moore with Jones, 
2007). Ο ‘γενικισμός’ αντιπροσωπεύει μια μετατόπιση στην άσκηση εξουσίας από 
ειδικές επαγγελματικές ομάδες, βασισμένες σε συγκεκριμένες επιστήμες ή άλλους 
εξειδικευμένους επαγγελματικούς τομείς, προς γενικά κριτήρια τα οποία διατυπώνονται 
από τους εκάστοτε ισχυρούς, εξωτερικούς προς το πεδίο της εκπαίδευσης, ρυθμιστικούς 
φορείς (Young, 2006). Το επιχείρημα που διατυπώνεται έναντι αυτής της εξέλιξης είναι 
ότι η παραπάνω μετατόπιση αδυνατίζει τη βάση για την ανάπτυξη και εφαρμογή νέων 
εξειδικευμένων γνώσεων.  
Παιδαγωγική: Νέα παιδαγωγική μετάδοσης ή παιδαγωγική της καινοτομίας (Σμυρναίος, 
2009). Πρόκειται για μια υβριδική τροπή παιδαγωγικής της ικανότητας και της 
επιτέλεσης, η οποία συνδυάζει τον αυστηρό έλεγχο των διδασκόντων στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με την αναγκαία εμπλοκή των εκπαιδευόμενων -συναντάται ο όρος φόρτος 
εργασίας των φοιτητών-, ώστε να αναπτύσσουν συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα 
και ευέλικτες ικανότητες. Εκκινώντας από τη φιλελεύθερη/προοδευτική τροπή της 
ικανότητας [Liberal/progressive mode], το ενδιαφέρον εδώ δεν εστιάζεται στην 
αποκάλυψη/ανάπτυξη του υπάρχοντος δυναμικού ικανοτήτων (των ατόμων) μέσα από 
την εφαρμογή κατάλληλων παιδαγωγικών πρακτικών, αλλά στην κατασκευή και την 
(αυτό)-διαχείριση ενός συγκεκριμένου δυναμικού ικανοτήτων από τα άτομα.  Η 
στρατολόγηση στρατηγικών μάθησης που παραπέμπουν σε πρακτικές ικανότητας, με 
κυριότερη την ενεργητική συμμετοχή των διδασκομένων στην παιδαγωγική διαδικασία, 
ως στοιχείο του ρυθμιστικού λόγου, εξηγεί σημαντικά τα αμφίσημα κριτήρια 
αξιολόγησης που εμφανίζονται να συνυπάρχουν στο συγκεκριμένο τύπο προγραμμάτων. 
Αξιολόγηση: Πρακτικές αξιολόγησης της επιτέλεσης. Τα κριτήρια αξιολόγησης  
ρυθμίζονται εξωγενώς από τις ανάγκες που προβάλλουν στο ακαδημαϊκό πεδίο η 
οικονομία, η τοπική κοινωνία και η αγορά (εργασίας). Σε αυτή την περίπτωση, δεν 
αξιολογείται η γνώση καθεαυτή, αλλά συγκεκριμένες ικανότητες -τι μπορούν να κάνουν-, 
τις οποίες οι διδασκόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν, μετά την ολοκλήρωση μιας 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Ταυτότητες: Κριτήρια για τη διαμόρφωση των εκπαιδευτικών ταυτοτήτων είναι η 
ανταποδοτικότητα στην αγορά εργασίας και η ευελιξία μετασχηματισμού τους ανάλογα 
με τις νέες απαιτήσεις. Η καινοτομία και η δημιουργικότητα αποτελούν τα κριτήρια 
καταξίωσης της δράσης και της ταυτότητας των ατόμων.    

 

Θεραπευτικός 
Ακαδημαϊκός 
(Τ-Π-Eσ.Πρ.) 

 

Περιεχόμενο: Χαλάρωση των συνόρων μεταξύ των διαφόρων επιστημονικών πεδίων, η 
οποία σε κάποιες τροπές του εν λόγω προγράμματος φτάνει μέχρι την από-ταξινόμηση.  
Παιδαγωγική: Παιδαγωγικές πρακτικές της πρόσκτησης. Ο έλεγχος της επιλογής και 
της οργάνωσης του περιεχομένου μετατοπίζεται προς την πλευρά των διδασκομένων, οι 
οποίοι καλούνται να αναστοχαστούν πάνω στην επιστημονική γνώση με στόχο την 
βαθύτερη κατανόηση και τη σύνδεση εννοιών, προερχόμενων από διαφορετικά 
επιστημονικά πεδία. Πρόκειται για μια  παιδαγωγική χειραφέτησης των εκπαιδευομένων 
εντός του ακαδημαϊκού πεδίου, η οποία παρέχει τις υλικές και συμβολικές συνθήκες για 
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την αλλαγή της θέσης και της συνείδησής τους, όπως αυτές έχουν συγκροτηθεί από τις 
κυρίαρχες παιδαγωγικές μετάδοσης της γνώσης. Η αμφισβήτηση των κυρίαρχων θέσεων 
εντός του ακαδημαϊκού πεδίου παραπέμπει στη ριζοσπαστική τροπή του μοντέλου των 
ικανοτήτων [Radical mode].  Πρόκειται για ένα δαπανηρό πρόγραμμα  στην υλοποίησή 
του.  
Αξιολόγηση: Πρακτικές αξιολόγηση της ικανότητας. Αξιολόγηση της σταδιακής 
ανάπτυξης από το μαθητευόμενο εσωτερικών γνωστικών σχημάτων και ατομικών 
ικανοτήτων για κριτική και αναστοχαστική σκέψη.  
Ταυτότητες: Θεραπευτικές, χειραφετητικές ταυτότητες.   

 

Επαγγελματικός 
Νέου Τύπου 2 
(Τ-Π-Eξ.Πρ.) 

Περιεχόμενο: Πρόκειται για προγράμματα βασισμένα σε αποταξινομημένα περιεχόμενα 
με εξωστρεφή προσανατολισμό των νοημάτων, το οποίο μπορεί να συναντάται κυρίως σε 
προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων.  
Παιδαγωγική: Παιδαγωγικές πρακτικές της πρόσκτησης, όπως για τα θεραπευτικά 
προγράμματα, με τη διαφορά ότι ο προσανατολισμός των θεμιτών  γνώσεων σε αυτή την 
περίπτωση είναι προς πεδία εκτός της διανοητικής παραγωγής, όπως η τοπική κοινωνία, 
η οικογένεια, η καθημερινή ζωή, η επαγγελματική εμπειρία, οι δραστηριότητες 
ελεύθερου χρόνου. Σε μια ακραία εκδοχή εφαρμογής ενός τέτοιου προγράμματος, οι  
διδασκόμενοι λειτουργούν ως πελάτες ή καταναλωτές των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με 
αποτέλεσμα τα κριτήρια του ‘καταναλωτή’ να ρυθμίζουν το ‘θεμιτό’ γνωστικό 
περιεχόμενο που επιλέγεται να προσφερθεί.  Οι παιδαγωγικές μέθοδοι που συνήθως 
επιλέγονται σε αυτό το πλαίσιο εμπλέκουν τους διδασκόμενους σε μη καθοδηγούμενες 
διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων ή σε βιωματικές καταστάσεις προσέγγισης του 
γνωστικού αντικειμένου.  
Αξιολόγηση: Απουσία αξιολόγησης ή πρακτικές άτυπης αξιολόγηση της ικανότητας, οι 
οποίες στοχεύουν στον απολογισμό ως προς το βαθμό επίτευξης των γενικών στόχων, 
καθώς και στην ανατροφοδότηση ως προς τη συμμετοχή των ατόμων, με τους 
αναγκαίους συμβολικούς και υλικούς πόρους. Πρόκειται για μια μάλλον ριζοσπαστική 
τροπή [Radical mode] του μοντέλου των ικανοτήτων, ωστόσο το πολύ ‘ανοιχτό’ 
παιδαγωγικό πλαίσιο της εφαρμογής της την καθιστά αμφίσημη, και επιτρέπει τη 
στρατολόγησή της τόσο για προοδευτικούς όσο και για πολύ συντηρητικούς σκοπούς.     
Ταυτότητες: Αμφίσημες ταυτότητες  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Ευρωπαϊκή Πολιτική  
 

Παράρτημα Β.1: Λίστα συμμετεχόντων στον εσωτερικό κύκλο του Tuning κατά Χώρα και 
Επιστημονικό Πεδίο την περίοδο 2001-2006216 

 

Χώρες 
Tuning Ｉ 

(2001-2002) 
Tuning Ⅱ 

(2003-2004) 
Tuning Ⅲ 

(2005-2006) 
Επιστημονικά πεδία Επιστημονικά πεδία Επιστημονικά πεδία 

Αυστρία 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Διοίκ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Φυσική Φυσική Φυσική 

- Χημεία Χημεία 

- Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

Βέλγιο 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Διοίκ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης - 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Φυσική Φυσική Φυσική 

Χημεία Χημεία Χημεία 

- Νοσηλευτική Νοσηλευτική 

Δανία 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Διοίκ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Φυσική Φυσική Φυσική 

Χημεία - - 

- Νοσηλευτική Νοσηλευτική 

 

 

Φινλανδία 

 

 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Φυσική Φυσική Φυσική 

Χημεία Χημεία Χημεία 

- Νοσηλευτική Νοσηλευτική 

Γαλλία 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

- - Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

                                                
216 Κάθε επιστημονικό πεδίο, όπως εμφανίζεται στον πίνακα, αντιστοιχεί σε συναφές πανεπιστημιακό τμήμα της χώρας που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα.     
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Φυσική Φυσική Φυσική 

Χημεία Χημεία Χημεία 

Χημεία Χημεία Χημεία 

 Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

 

Γερμανία 

 

 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης - 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Φυσική Φυσική Φυσική 

- Χημεία Χημεία 

- Νοσηλευτική Νοσηλευτική 

 

 

Ελλάδα 

 

 

 

 

Μαθηματικά - - 

Ιστορία - - 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Φυσική Φυσική Φυσική 

Χημεία Χημεία Χημεία 

- Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

Ισλανδία 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστ..Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

- - Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Φυσική Φυσική Φυσική 

Χημεία Χημεία Χημεία 

- Νοσηλευτική Νοσηλευτική 

Ιταλία 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

- - Ιστορία 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστ. Εκπαίδευσης Επιστ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Επιστ. Εκπαίδευσης - - 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Φυσική Φυσική Φυσική 

Φυσική - - 

Χημεία Χημεία Χημεία 

Χημεία - - 

- Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

Ολλανδία 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης - - 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Φυσική Φυσική Φυσική 
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Χημεία Χημεία Χημεία 

 Νοσηλευτική Νοσηλευτική 

Νορβηγία 

 

 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Χημεία Χημεία Χημεία 

 Νοσηλευτική Νοσηλευτική 

Πορτογαλία 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Φυσική Φυσική Φυσική 

Χημεία Χημεία Χημεία 

- Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

- Νοσηλευτική - 

Ισπανία 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Φυσική Φυσική Φυσική 

Χημεία Χημεία Χημεία 

- Νοσηλευτική Νοσηλευτική 

Σουηδία 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Φυσική Φυσική Φυσική 

Χημεία Χημεία Χημεία 

- Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

 

Ηνωμένο  

Βασίλειο 

 

Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά 

Ιστορία Ιστορία Ιστορία 

Διοικ. Επιχειρήσεων Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Γεωλογία Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

Φυσική Φυσική Φυσική 

Χημεία Χημεία Χημεία 

- Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

- Νοσηλευτική Νοσηλευτική 

Βουλγαρία 
- Μαθηματικά Μαθηματικά 

- Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

Εσθονία - Ιστορία Ιστορία 

Σλοβακία 
- Διοικ. Επιχειρήσεων Διοίκ. Επιχειρήσεων 

- Νοσηλευτική Νοσηλευτική 
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 - Επιστήμ. Εκπαίδευσης Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Ουγγαρία 

- Γεωλογία Γεωλογία-Επιστ. Γης 

- Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

- Νοσηλευτική Νοσηλευτική 

Τσεχία 
- Χημεία Χημεία 

- Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

Πολωνία 

- Χημεία Χημεία 

- Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

- Νοσηλευτική Νοσηλευτική 

Ρουμανία 
- Φυσική Φυσική 

- Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

Λετονία - Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

Λιθουανία - Ευρωπ. Σπουδές Ευρωπ. Σπουδές 

Μάλτα - Νοσηλευτική Νοσηλευτική 

Ελβετία - - Διοίκ. Επιχειρήσεων 

 - Διοίκ. Επιχειρήσεων 

Ουκρανία 

- - Διοίκ. Επιχειρήσεων 

- - Φυσική 

- - Νοσηλευτική 

Κροατία - - Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

Κόσοβο - - Επιστήμ. Εκπαίδευσης 

ΠΓΔΜ - - Χημεία 

Σερβία 
Μαυροβούνιο 

- - Ευρωπ. Σπουδές 

 
 
Παράρτημα Β.2: Ανασκόπηση του Tuning Project  
 
1. Τι είναι το Tuning; 

 
 Το Tuning Project είναι ένα ερευνητικό πιλοτικό πρόγραμμα, το οποίο επιχειρεί να προωθήσει τον πολιτικό λόγο για 
την ανώτατη εκπαίδευση, όπως αυτός φαίνεται να διαμορφώνεται στην Ευρώπη σήμερα, μέσα από τη συγκρότηση συμβατών 
με το νέο πλαίσιο εκπαιδευτικών μεθόδων. Όπως διακηρύσσεται στα επίσημα έγγραφά του, το πρόγραμμα  τοποθετείται στο 
πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την ανώτατη εκπαίδευση, ως μια ανεξάρτητη, ερευνητικού περισσότερο χαρακτήρα, 
πρωτοβουλία συγκεκριμένων πανεπιστημίων, που σκοπό έχει την ανταλλαγή πληροφοριών και καλών πρακτικών καθώς και 
την διερεύνηση των κοινών σημείων αναφοράς, αν υπάρχουν, σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία στην Ευρώπη σήμερα. 
Πραγματοποιείται στο πλαίσιο της χρηματοδότησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Σωκράτης.  
 O απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού-παιδαγωγικού πλαισίου-πρότασης για την ευρωπαϊκή 
ανώτατη εκπαίδευση, το οποίο να προάγει και να εξυπηρετεί την ευρέως διαδεδομένη ανάγκη για συμβατότητα, 
συγκρισιμότητα και ανταγωνιστικότητα των προγραμμάτων σπουδών (Tuning Project, 2003). 
 
 
2.   Ο σκοπός, οι στόχοι και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος   

 
 

 Ο σκοπός του Tuning είναι να «κουρδίσει» τις εκπαιδευτικές δομές στην Ευρώπη. Μέσα από τον ανοιχτό διάλογο η 
πρωτοβουλία αυτή επιδιώκει να συμβάλει στην περιγραφή του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού πλαισίου, την ανταλλαγή 
πληροφοριών και τη βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας με ζητούμενα την αύξηση της ποιότητας, της 
αποτελεσματικότητας [effectiveness] και της διαφάνειας.  (Tuning Project, 2003).   
 

Οι επιμέρους στόχοι του Tuning είναι οι εξής: 
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 Να αυξήσει τη συνοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο στις επιστημονικές περιοχές της διοίκησης επιχειρήσεων, των 
επιστημών της εκπαίδευσης, της γεωλογίας, της ιστορίας των μαθηματικών, της φυσικής και της χημείας, ορίζοντας 
κοινά αποδεκτά επαγγελματικά προφίλ και μαθησιακά αποτελέσματα. 

 Να αναπτύξει επαγγελματικά προφίλ και επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα στη βάση γενικών ικανοτήτων και 
ειδικών ικανοτήτων.  

 Να διευκολύνει τη διαφάνεια στις εκπαιδευτικές δομές και να τις ανανεώσει μέσα από την επικοινωνία και την 
ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών. 

 Να δημιουργήσει ευρωπαϊκά δίκτυα, μέσα από τα οποία να παρουσιάζονται οι καλές πρακτικές, ενισχύοντας την 
καινοτομία και την ποιότητα, τόσο στις 7, όσο και σε άλλες επιστημονικές περιοχές. 

 Να αναπτύξει ένα μοντέλο προγράμματος για καθεμία από τις συμμετέχουσες επιστημονικές περιοχές, 
διευκολύνοντας την αναγνώριση και τη συγκρισιμότητα των διπλωμάτων. 

 Να οικοδομήσει σχέσεις συνεργασίας μεταξύ αυτού του δικτύου πανεπιστημίων  με άλλους εμπλεκόμενους φορείς, 
με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης στις συγκεκριμένες 7 επιστημονικές περιοχές.  

 Να επεξεργαστεί μια μεθοδολογία για την ανάλυση των κοινών στοιχείων των προγραμμάτων και την ανάδειξη των 
ομοιοτήτων και των διαφορών τους, με σκοπό την εξεύρεση τρόπων εναρμόνισής τους.    

 Να συνεργαστεί με άλλα επιστημονικά πεδία, στα οποία μια παρόμοια μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοσθεί μέσα από 
τη συνέργεια.  

 Να ενεργεί συντονισμένα με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στις διαδικασίες εναρμόνισης των ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών δομών, και ειδικά στη Διαδικασία της Μπολόνια (Tuning Project, 2003). 
 

 Η γενική σκοποθεσία του προγράμματος στηρίχθηκε μεθοδολογικά σε τέσσερις εξειδικευμένους άξονες δράσης: α) 
τις γενικές ικανότητες, β) τις ακαδημαϊκές ή ειδικές ικανότητες, γ) το ECTS, ως σύστημα μεταφοράς και συσσώρευσης 
διδακτικών μονάδων, και δ) τις μεθόδους μάθησης, διδασκαλίας, αξιολόγησης, και επίδοσης, σε σχέση με την ανάγκη 
διασφάλισης της ποιότητας και του έλεγχου. (Tuning Project, 2003).    

 Λόγω του εύρους και της πολυπλοκότητας όλων όσων επιδιώκονται στο πρόγραμμα, αποφασίστηκε από τις αρμόδιες 
επιτροπές του προγράμματος ότι η έρευνα χρειαζόταν να εξελιχθεί σταδιακά σε περισσότερες από μια, διακριτές αλλά στενά 
συνδεδεμένες φάσεις. Η Πρώτη Φάση (Τuning Projoct I) έλαβε χώρα από το 12/2000 έως το 1/2003, η Δεύτερη Φάση (Τuning 
ProjectⅡ) από το 2/2003 έως το 12/2004 και τέλος η Τρίτη Φάση (Τuning Project Ⅲ), ξεκίνησε το 1/2005 και έληξε τον 
10/2006. Στην Πρώτη Φάση του προγράμματος δόθηκε έμφαση στους τρεις πρώτους άξονες, δηλαδή, στις γενικές ικανότητες, 
στις ακαδημαϊκές ικανότητες και στο ECTS. Στη δεύτερη φάση το ενδιαφέρον εστιάστηκε στις μεθόδους μάθησης, 
διδασκαλίας, αξιολόγησης και επίδοσης (Tuning Project, 2003). Στην Τρίτη Φάση το πρόγραμμα στόχευε να ενθαρρύνει τη 
χρήση και τη διάχυση της μεθοδολογίας και των εργαλείων που αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες φάσεις, για παράδειγμα τα 
μοντέλα προσδιορισμού του φόρτου εργασίας των φοιτητών, το μοντέλο σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών και την  
εφαρμογή μεθόδων διασφάλισης της ποιότητας στα θεματικά και διεθνή δίκτυα, καθώς και στις ενώσεις των εξειδικευμένων 
περιοχών γνώσης.  
 Οι επιμέρους στόχοι της πρώτης φάσης του προγράμματος, η οποία και μεθοδολογικά τροφοδοτεί την παρούσα 
έρευνα, μπορούν να συνοψιστούν στα εξής: α) η ανταλλαγή πληροφοριών για την υφιστάμενη κατάσταση στα πανεπιστήμια 
και στα διάφορα προγράμματα σπουδών, β) ο εντοπισμός των διαφορών και των αναλογιώνν των συστημάτων, γ) η 
αναζήτηση των μελλοντικών προοπτικών εναρμόνισης, δ) η διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς (εργοδότες, 
αποφοίτους) για τον ορισμό των διαφόρων επαγγελματικών προφίλ, δ) ο προσδιορισμός των αναγκαίων γενικών ικανοτήτων 
που τα επαγγέλματα απαιτούν και η «μετάφρασή» τους στα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα, που τα προγράμματα 
σπουδών χρειάζεται να προάγουν, ε) ο ορισμός των αναγκαίων ακαδημαϊκών ικανοτήτων για κάθε επιστημονικό πεδίο και η 
σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα μαθησιακά αποτελέσματα, στ) η διαπραγμάτευση της προοπτικής δημιουργίας ενός 
ενδεικτικού-βασικού προγράμματος σπουδών [core curriculum] για καθένα από τα εφτά  επιστημονικά πεδία, βασισμένο στις  
ικανότητες και στα μαθησιακά αποτελέσματα. (Tuning Project, 2003, 2004)   Όπως τονίζεται στα κείμενα του προγράμματος, 
στην πρώτη φάση δεν έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στην εφαρμογή όλων αυτών των ικανοτήτων σε σχέση με θεωρίες για τη 
διδασκαλία, τη μάθηση, την αξιολόγηση  και την απόδοση (Tuning Project, 2004). 
 Τα όποια ελλείμματα στο επίπεδο της εφαρμογής, της παιδαγωγικής και της αξιολόγησης επιδιώχθηκε να καλυφθούν 
στη δεύτερη φάση του προγράμματος. Συγκεκριμένα, οι στόχοι του  Tuning Ⅱ ήταν: α) η ανάπτυξη περαιτέρω προσεγγίσεων 
για τη διδασκαλία, την μάθηση, την αξιολόγηση και την επίδοση, καθώς και η σύνδεση των αποτελεσμάτων του Tuning 
ProjectＩμε τη διασφάλιση της ποιότητας, την αξιολόγηση και τις διάφορες επαγγελματικές ομάδες, β) η εφαρμογή της 

μεθοδολογίας του Tuning ProjectＩσε δυο νέα επιστημονικά πεδία, τη νοσηλευτική και τις ευρωπαϊκές σπουδές. Αυτά 
αναμένονταν να λειτουργήσουν σαν ενδεικτικά παραδείγματα και για άλλα επιστημονικά πεδία, γ) η διάδοση του 
προγράμματος σε επιπλέον χώρες. Γι’ αυτό το λόγο τα 76 πανεπιστήμια του λεγόμενου εσωτερικού κύκλου αυξήθηκαν κατά 
30 επιπλέον ιδρύματα. Από αυτά τα 15 προήλθαν από τις χώρες της κεντρικής Ευρώπης (Tuning Project, 2003). 
 Οι δράσεις του Tuning Project προσανατολίζονταν στα εξής: α) Να τελειοποιηθεί η γενική μεθοδολογία για τη 
μέτρηση του φόρτου εργασίας, όπως αναπτύχθηκε στην πρώτη φάση του προγράμματος, να γίνει λειτουργική και να 
δοκιμαστεί σε όλα τα επίπεδα σπουδών των συμμετεχόντων στο project επιστημονικών πεδίων, β) να συνδεθούν οι ικανότητες 
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με το ECTS και να δοκιμαστεί το ECTS ως εργαλείο για το σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών, γ) να υπάρξει ένα ακόμα 
υψηλότερο επίπεδο πανευρωπαϊκής σύγκλισης στην ανώτατη εκπαίδευση, τουλάχιστον στα επιστημονικά πεδία της διοίκησης 
επιχειρήσεων, της εκπαίδευσης, της γεωλογίας, της ιστορίας και των μαθηματικών, και δ) να αναγνωριστεί ο σημαντικός 
ρόλος των διαφορετικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία, τη μάθηση, την αξιολόγηση και τις επιδόσεις μέσα στο γενικότερο 
πλαίσιο του σχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών (Tuning Project, 2003).   
  
   
3.  Οι Συμμετέχοντες και ο συντονισμός του προγράμματος 

 
 
 Το Τuning Project είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ανώτατη εκπαίδευση που υποβλήθηκε για έγκριση στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο τέλος του 2000. Εμπνευστές και συντονιστές αυτής της πρωτοβουλίας ήταν το πανεπιστήμιο του 
Deusto (Ισπανία) και το πανεπιστήμιο του Groningen (Ολλανδία).  
 Μετά από ανοιχτή πρόσκληση, στην πρώτη φάση του προγράμματος επιλέχθηκαν να συμμετέχουν πανεπιστημιακά 
τμήματα από όλες τις χώρες τη Ε.Ε. και από τις χώρες της EFTE. Στην τελική αναφορά της πρώτης φάσης του προγράμματος 
αναφέρεται ότι η διαδικασία επιλογής των πανεπιστημίων ήταν μια ιδιαίτερα πολύπλοκη διαδικασία, η οποία έγινε με 
κριτήρια το ενδιαφέρον, το μέγεθος της χώρας και τη θέση των πρυτάνεων των ενδιαφερομένων πανεπιστημίων απέναντι στο 
πρόγραμμα (Tuning Project, 2003).  Επίσης, στην ιστοσελίδα της Ε.Ε. για το Tuning Project αναφέρεται, χωρίς να 
διευκρινίζεται περισσότερο, ότι επιλέχθηκαν κυρίως πανεπιστήμια με την παραδοσιακή έννοια, με σκοπό να ταιριάξουν όσο 
το δυνατό καλύτερα οι επιλεγμένες επιστημονικές περιοχές και να υπάρξει όσο το δυνατό μεγαλύτερη συγκρισιμότητα μεταξύ 
των χωρών. Τα παραπάνω στοιχεία δίνουν μια εικόνα για το πώς έγινε η επιλογή των πανεπιστημίων, όμως είναι τόσο ελλιπής 
και συγκεχυμένη που δεν επιτρέπει την κατανόηση της ακολουθούμενης διαδικασίας και την περαιτέρω ανάλυσή της. Η 
πρόσκληση προς τα ελληνικά πανεπιστήμια ανακοινώθηκε από το ΙΚΥ, δηλαδή από τον κρατικό φορέα διαχείρισης  του 
ευρωπαϊκού προγράμματος «Σωκράτης» για την Ελλάδα. 
 Όπως αποτυπώνεται στο Παράρτημα Β.1 στις τρείς φάσεις του προγράμματος υπήρχε διεύρυνση τόσο στις 
συμμετέχουσες χώρες όσο και στα επιστημονικά πεδία εμπλοκής. Καταγράφονται ωστόσο και κάποιες «αποχωρήσεις». Είναι 
σαφές ότι η συμμετοχή σε τέτοιες πρωτοβουλίες αξιολογείται διαφορετικά από χώρα σε χώρα. Για κάποιες χώρες γίνεται 
αντιληπτή ως παθητική αποδοχή ενός προαποφασισμένου πλαισίου, που άρα πρέπει να την αποφεύγουμε, ενώ για άλλες 
αποτελεί δυνατότητα-ευκαιρία δυναμικής παρέμβασης στις διεργασίες (Σταμέλος & Βασιλόπουλος, 2004).  
 Όσο αφορά τα επιστημονικά πεδία, στην πρώτη φάση του Tuning ερευνήθηκαν τα εξής πέντε: η διοίκηση 
επιχειρήσεων, οι επιστήμες της εκπαίδευσης, η γεωλογία, η ιστορία και τα μαθηματικά (76 τμήματα). Επίσης, ως θεματικά 
δίκτυα συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα η φυσική και η χημεία. Οι 7 αυτές επιστημονικές περιοχές αποτέλεσαν το λεγόμενο 
εσωτερικό κύκλο στην πρώτη φάση του προγράμματος [Inner Circle of Tuning]. Εκτός από τα παραπάνω άμεσα εμπλεκόμενα 
στο πρόγραμμα επιστημονικά αντικείμενα, υπήρχαν και κάποια συνεργαζόμενα επιστημονικά πεδία [synergy groups], που 
εκπροσωπούνταν στην συντονιστική επιτροπή του προγράμματος. Αυτές οι επιστημονικές περιοχές ήταν: οι γλώσσες, οι 
ανθρωπιστικές επιστήμες, η νομική, η ιατρική, η μηχανολογία  και η κτηνιατρική. Τέλος, εκτός από τον εσωτερικό κύκλο των 
άμεσα εμπλεκομένων πανεπιστημιακών τμημάτων,  υπήρχε η πρόβλεψη για τη συνεχή ενημέρωση σε σχέση με την εξέλιξη 
του προγράμματος σε όσα ιδρύματα επέδειξαν ενδιαφέρον, αλλά δεν μπορούσαν να συμμετέχουν ενεργά ως μέλη. Αυτά τα 
μέλη αποτέλεσαν το εξωτερικό κύκλο του Tuning  Project [Outer Circle of Tuning] (Tuning Project, 2003). 
 Στη δεύτερη φάση του προγράμματος προστέθηκαν στον εσωτερικό κύκλο των συμμετεχόντων δύο ακόμα 
επιστημονικά πεδία με σκοπό να δοκιμαστεί η εφαρμογή των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης σε διαφορετικές 
επιστημονικές περιοχές, από αυτές από όπου προέκυψαν. Επιλέχθηκαν οι ευρωπαϊκές σπουδές ως διεπιστημονικό πρόγραμμα, 
και η νοσηλευτική, ως εφαρμοσμένη επιστήμη. Στο Τuning Project Ⅱ ο αριθμός των συμμετεχόντων ιδρυμάτων αυξήθηκε 
κατά 30 (Tuning Project, 2004). Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία για τη διαδικασία πρόσκλησης και 
τα κριτήρια επιλογής των νεοεισερχόμενων στο πρόγραμμα πανεπιστημιακών τμημάτων. Στην τρίτη φάση αυξάνονται 
περαιτέρω οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και αρχίζει το άνοιγμα του σε επαγγελματικές ενώσεις, θεματικά και 
διεθνή δίκτυα.   
 Για την οργάνωση, το συντονισμό και την προώθηση του προγράμματος υπεύθυνοι ήταν δύο καθηγητές, η Julia 
Gonzalez από το πανεπιστήμιο του Deusto και o Robert Waganaar από το πανεπιστήμιο του Groningen, οι οποίοι  
επιμελήθηκαν μεγάλο όγκο των επίσημων εγγράφων και των τελικών αναφορών του προγράμματος. Στη συντονιστική 
επιτροπή του προγράμματος συμμετείχαν οι παραπάνω δύο γενικοί συντονιστές, ένας εκπρόσωπος για κάθε επιστημονικό 
πεδίο του εσωτερικού κύκλου και ένας ειδικός για ζητήματα ανώτατης εκπαίδευσης σε κάθε επιστημονικό πεδίο του 
εσωτερικού κύκλου. Επίσης, στην επιτροπή υπήρχε ένας εκπρόσωπος για καθεμία από τις συνεργαζόμενες με το πρόγραμμα 
επιστημονικές περιοχές (τις γλώσσες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες, τη νομική, την ιατρική, τη μηχανολογία  και τη 
κτηνιατρική). Τέλος, στην επιτροπή εκπροσωπούνταν η EUA, η ESIB, το ευρωπαϊκό συμβούλιο για τη γλώσσα και τη δια 
βίου εκπαίδευση, εκπρόσωποι των εθνικών ενώσεων (National agencies Representatives) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δύο 
παρατηρητές (Tuning  Project, 2003, 2004).  
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4. Η χρηματοδότηση  

 
 
 Η χρηματοδότηση όλων των φάσεων του προγράμματος προήλθε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του 
Socrates-Erasmus (TuningＩProject, 2003, 2004). Το στοιχείο της χρηματοδότησης αποκτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, 
εξεταζόμενο υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού δυνάμεων-αρμοδιοτήτων που υπάρχει αφενός μεταξύ των θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ, κυρίως μεταξύ της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου (Σταμέλος-Βασιλόπουλος, 2004), αφετέρου μεταξύ των 
πολιτικών της ΕΕ και των εθνικών πολιτικών. Επιπλέον, στα πλαίσια μια κριτικής ματιάς στο ζήτημα οι Σταμέλος και 
Βασιλόπουλος (2004), διατυπώνον το επιχείρημα ότι η χρηματοδότηση του Tuning Project δεν στηρίζεται σε αμιγές 
επιστημονικό ενδιαφέρον, αλλά είναι μια έμμεση προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρέμβει και να επηρεάσει τα 
τεκταινόμενα στην ευρωπαϊκή ανωτάτη εκπαίδευση, όπως προωθούνται από  τη διαδικασία της Μπολόνια και τη δράση 45 
πλέον στη συνάντηση του Bergen εθνικών κρατών.  
 
    
4. Το μοντέλο του Tuning Project  
   
 
 Βασικός σκοπός του προγράμματος Tuning στην πρώτη φάση του, όπως προαναφέρθηκε, ήταν να σχεδιαστεί μια 
μεθοδολογία, η οποία να κάνει δυνατή την κατανόηση των προγραμμάτων σπουδών και τη σύγκρισή τους (Tuning Project, 
2003). Θεμελιώδη στοιχεία αυτής της μεθοδολογίας κατέληξαν να είναι οι έννοιες των μαθησιακών αποτελεσμάτων [learning 
outcomes] και των ικανοτήτων [competences].  
 Με την έννοια μαθησιακά αποτελέσματα εννοούνται το σύνολο των ικανοτήτων, δηλαδή οι γνώσεις, η κατανόηση 
και οι δεξιότητες, που ένας μαθητευόμενος αναμένεται να γνωρίζει, να κατανοεί και να παρουσιάζει, αντίστοιχα, μετά την 
ολοκλήρωση μιας μακράς ή βραχείας μαθησιακής διαδικασίας. Τα μαθησιακά αποτελέσματα μπορεί να αφορούν ολόκληρα 
προγράμματα σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου, ή σύντομες διακριτές γνωστικές ενότητες [modules] (Tuning Project, 
2003). Τα μαθησιακά αποτελέσματα είναι διαφορετικά από τους σκοπούς της μάθησης, στο ότι αυτά αφορούν τα επιτεύγματα 
του μαθητευόμενου και όχι την πρόθεση - τους σκοπούς του διδάσκοντα. Επίσης, τονίζεται ότι τα μαθησιακά αποτελέσματα 
πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλα κριτήρια αξιολόγησης [assessment criteria], τα οποία να αποτελούν δείκτες για το αν 
τα αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί. Τα μαθησιακά αποτελέσματα, μαζί με τα κριτήρια αξιολόγησης, 
ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για την απονομή ενός τίτλου. Επίσης, σύμφωνα με το Τuning Project,  η ακριβής διατύπωση 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων διευκολύνει την συσσώρευση και μεταφορά μονάδων. (Tuning Project, 2003)   
 Οι ικανότητες [competences] από την άλλη πλευρά, αντιπροσωπεύουν έναν δυναμικό συνδυασμό από γνωρίσματα 
[attributes] –γνώσεις και εφαρμογές τους, στάσεις [attitudes] και δυνατότητες [abilities]- τα οποία περιγράφονται από τα 
μαθησιακά αποτελέσματα ενός εκπαιδευτικού προγράμματος, ή αλλιώς από όσα ένας μαθητευόμενος μπορεί να παρουσιάσει 
στο τέλος μιας μαθησιακής διαδικασίας. Όπως αναφέρεται (Tuning Project, 2003: 68) στις εκθέσεις και τα κείμενα εργασίας 
του Tuning οι όροι: ‘capacity’, ‘attribute’, ‘ability’, ‘skill’, ‘competence’ εναλλάσσονται και συχνά χρησιμοποιούνται σαν να 
είναι συνώνυμα. Παρά τη «χαλαρή» χρήση των όρων, το γεγονός ότι η έννοια ‘competence’ είναι γενικότερη και ουσιαστικά 
περιέχει τις υπόλοιπες παρεμφερείς έννοιες,217 επέβαλαν την επιλογή της ως το μόνο κατάλληλο εννοιολογικό εργαλείο για να 
προσδιοριστούν όσα είναι κανείς ικανός να επιτύχει στα πλαίσια μιας εκπαιδευτικής πορείας. Το νόημά της είναι τόσο 
σύνθετο ώστε δείχνει την ικανότητα [capable, competent of], το βαθμό προετοιμασίας, την επάρκεια ή/και την ευθύνη ενός 
ατόμου για μια συγκεκριμένη εργασία (Tuning Project, 2003).         

 Οι ικανότητες διακρίνονται σε δυο είδη: τις γενικές ικανότητες, οι οποίες είναι ανεξάρτητες από τα επιστημονικά 
πεδία, και τις ειδικές ικανότητες, οι οποίες εξειδικεύονται ανάλογα με το ειδικό επιστημονικό πεδίο (Tuning Project, 2003). Οι 
διάφορες ικανότητες μπορούν να αποκτηθούν σε περισσότερες από μια εκπαιδευτικές ενότητες, γι’ αυτό και δεν συνδέονται 
στενά και αποκλειστικά με μια συγκεκριμένη ενότητα, όπως συμβαίνει με τα μαθησιακά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, είναι 
σημαντικό να φαίνεται ποιες εκπαιδευτικές ενότητες προάγουν τις διάφορες ικανότητες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η 
ποιότητα των σπουδών, και τελικά οι ικανότητες και τα μαθησιακά αποτελέσματα να ανταποκρίνονται στους τίτλους 
σπουδών- στα τυπικά προσόντα [qualifications] ενός προγράμματος σπουδών (Tuning Project, 2003). 
 Σύμφωνα με τα έγγραφα του Tuning Project, οι δυο αυτές έννοιες επιλέχθηκαν, διότι διαθέτουν την ευελιξία και την 
αυτονομία που είναι αναγκαίες προκειμένου να χρησιμοποιηθούν – λειτουργήσουν ως μονάδες μέτρησης, σύγκρισης και 
συντονισμού εκπαιδευτικών δομών και διαδικασιών, καθώς και για την συγκρότηση συγκρίσιμων και συμβατών 
προγραμμάτων σπουδών (Tuning Project, 2003). Οι δυο αυτές έννοιες χρησιμοποιούνται στο μοντέλο του Tuning Project ως 
δείκτες προκειμένου να δημιουργηθούν σημεία αναφοράς ικανά να συντονίσουν τις διάφορες εθνικές εκπαιδευτικές δομές, 
διάφορα εμπλεκόμενα πεδία (ακαδημαϊκή κοινότητα, αγορά εργασίας), διαφορετικά επίπεδα σπουδών (πρώτος, δεύτερος και 
τρίτος κύκλος σπουδών), διαφορετικούς τύπους εκπαίδευσης (τυπικές μορφές εκπαίδευσης, δια βίου εκπαίδευση, εξ 

                                                
217 Η έννοια ability σημαίνει επιδεξιότητα σε κάτι. Η έννοια skill(s) σημαίνει δεξιότητα-(τες) (Tuning Project, 2003: 68).     
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αποστάσεως εκπαίδευση, άτυπη και μη τυπική εκπαίδευση) (Tuning Project, 2003). Με άλλα λόγια, αυτό που κάνει τις έννοιες 
των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των ικανοτήτων κεντρικές στη μεθοδολογία του Tuning είναι ότι αποτελούν 
«ευαίσθητα» αναλυτικά εργαλεία, κατάλληλα να συμβάλουν στην επίτευξη των σκοπών του προγράμματος τόσο στο μάκρο-  
και  το μίκρο-επίπεδο της ανώτατης εκπαίδευσης όσο και στη σύνδεση των δυο επιπέδων ή αλλιώς στη μετάβαση από το ένα 
επίπεδο στο άλλο. 
 Όπως εκτενώς αναλύεται, οι έννοιες αυτές μπορούν να συμβάλουν στη εξυπηρέτηση των σκοπών του Tuning Project 
(2003), αλλά και την προώθηση της γενικότερης  ιδέας για τη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης με 
πολύ συγκεκριμένους τρόπους: 
 
 Προάγουν τη διαφάνεια μεταξύ ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προφίλ καθώς δημιουργούν μια κοινή γλώσσα 

διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων (αποφοίτων, εργοδοτών, ακαδημαϊκών) για το τι χρειάζεται ένας 
πτυχιούχος να έχει μάθει στη διάρκεια των σπουδών του προκειμένου να είναι επαρκής ως επαγγελματίας. Ως ένα 
βασικό πλεονέκτημα αναγνωρίζεται η δημιουργία καλύτερων συνθηκών απασχολησιμότητας.  

 Υποστηρίζουν μεθοδολογικά το σύγχρονο μαθητοκεντρικό εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
 Προωθούν την κοινωνία της γνώσης διευκολύνοντας τη δια βίου εκπαίδευση και την ανάγκη για πολλαπλά σημεία 

εισόδου και εξόδου στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
 Ενισχύουν την ευρωπαϊκή διάσταση στην ανώτατη εκπαίδευση, αναδεικνύοντας τα κοινά σημεία αναφοράς 

[commonalities], την ποικιλομορφία [diversity] και την δυναμική [dynamism] των ευρωπαϊκών συστημάτων ανώτατης 
εκπαίδευσης. Έτσι, συμβάλλουν στη δημιουργία του ευρωπαϊκού χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, κυρίως μέσα από την 
διευκόλυνση της κινητικότητας φοιτητών και εργαζομένων.  

 
 
5. Η μεθοδολογία της έρευνας με ερωτηματολόγιο στο Tuning Project I 

 
 

Η συλλογή των πραγματολογικών δεδομένων στο Tuning Project έγινε με έρευνα ερωτηματολογίου. Συγκεκριμένα, 
χρησιμοποιήθηκαν δυο διαφορετικά ερωτηματολόγια. Το πρώτο απευθυνόταν στους αποφοίτους και στους εργοδότες και 
αφορούσε μόνο τις γενικές ικανότητες ενώ το δεύτερο απευθυνόταν στους πανεπιστημιακούς καθηγητές και χωριζόταν σε 
γενικές και ειδικές ικανότητες.  

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δυο φάσεις, διότι σύμφωνα με το σχεδιασμό της, τα ερωτηματολόγια για τους 
πανεπιστημιακούς στην ενότητα «γενικές δεξιότητες» θα έπρεπε να συγκροτηθούν με βάση τα δεδομένα που θα προέκυπταν 
από τις απαντήσεις των εργοδοτών και των αποφοίτων. Ο λόγος αυτής της μεθοδολογικής επιλογής ήταν η δημιουργία ενός 
«νοητού πλαισίου επικοινωνίας» στο επίπεδο των πραγματολογικών δεδομένων, μεταξύ των εργοδοτών, των αποφοίτων και 
των ακαδημαϊκών για το ζήτημα των γενικών δεξιοτήτων (Tuning Project, 2003: 76, 78). Παρόλα όσα διακηρύσσονται, η  
παραπάνω μεθοδολογική επιλογή προδίδει ότι στη φιλοσοφία του Tuning η αγορά εργασίας πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο 
στην αξιολόγηση των γενικών ικανοτήτων που χρειάζεται να κατέχουν οι απόφοιτοι της ανώτατης εκπαίδευσης.  

 Το ερωτηματολόγιο για τους αποφοίτους και τους εργοδότες συγκροτήθηκε μετά από τη βιβλιογραφική επισκόπηση 
περισσότερων των 20 μελετών, σχετικών με την έννοια των γενικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  Από την επισκόπηση 
προέκυψε μια πρώτη λίστα από 85 ικανότητες. Οι ικανότητες αυτές, ανάλογα με το είδος τους, χωρίστηκαν σε τρεις 
κατηγορίες, τις οργανικές [Instrumental competences], τις διαπροσωπικές [Interpersonal competences] και τις συστημικές 
ικανότητες [Systemic competences]. Οι οργανικές συμπεριλαμβάνουν τις γνωστικές ικανότητες, τη μεθοδολογική 
επιδεξιότητα, τις τεχνολογικές και τις γλωσσικές δεξιότητες. Οι διαπροσωπικές ικανότητες αφορούν στην ικανότητα κάποιου 
να εκφράζει τα συναισθήματά του, να ασκεί κριτική και αυτοκριτική, να αλληλεπιδρά και  να συνεργάζεται. Τέλος, οι 
συστημικές ικανότητες αφορούν στην ικανότητα κάποιου να κατανοεί ένα σύστημα συνολικά, να μπορεί να παρεμβαίνει 
διορθωτικά σε υπάρχοντα συστήματα ή και να σχεδιάζει νέα  Οι συστημικές ικανότητες προϋποθέτουν την ύπαρξη των δυο 
προηγουμένων (Tuning Project, 2003).         

Μετά από μια περίπλοκη διαδικασία κατηγοριοποίησης των 85 ικανοτήτων στις 3 αυτές κατηγορίες και συνεχείς 
διαβουλεύσεις των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα κατά την πρώτη συνάντησή τους, προέκυψε το τελικό ερωτηματολόγιο με 
30 γενικές δεξιότητες. Ωστόσο, τόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε όσο και τα κριτήρια αυτής της κατηγοριοποίησης, δεν 
είναι σαφή στο κείμενο της  τελικής έκθεσης της πρώτης φάσης του προγράμματος (Tuning Project, 2003).        

Η λογική του ερωτηματολογίου ήταν, σε πρώτο επίπεδο, οι 30 αυτές ικανότητες να αξιολογηθούν ως προς τη 
σημασία τους και το βαθμό επίτευξής  τους στη διάρκεια των σπουδών με βάση μια κλίμακα από το 1 (καθόλου) έως το 4 
(πολύ σημαντική). Σε δεύτερο επίπεδο, οι ερωτώμενοι απόφοιτοι και εργοδότες κλήθηκαν να κατατάξουν τις πέντε πιο 
σημαντικές ικανότητες από τις προηγούμενες 30 με φθίνουσα σειρά. Η δεύτερη αυτή κατάταξη έγινε για να αποφευχθεί το 
ενδεχόμενο όλες οι ικανότητες να αξιολογηθούν θετικά και να διαφυλαχθεί έτσι η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων (Tuning 
Project, 2003). Από τα αποτελέσματα των απαντήσεων των εργοδοτών και των φοιτητών προήλθε το ερωτηματολόγιο των 
γενικών ικανοτήτων για τους πανεπιστημιακούς. Στην τελική αναφορά της πρώτης φάσης του προγράμματος περιγράφεται 
λεπτομερώς η διαδικασία της στατιστικής επεξεργασίας των δεδομένων (Tuning Project, 2003). Αξίζει να επισημάνουμε ότι 
στην περιγραφή της διαδικασίας υπάρχουν διάφορες ασάφειες και ελλείψεις που δυσκολεύουν την κατανόηση του τρόπου 
συγκρότησης του ερωτηματολογίου.  
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Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους πανεπιστημιακούς καθηγητές αποτελείτο από 2 ενότητες. Η πρώτη αφορούσε 
τις γενικές δεξιότητες και η δεύτερη τις ειδικές ικανότητες, για τις οποίες μόνο οι πανεπιστημιακοί καθηγητές, ως ειδικοί, θα 
μπορούσαν να απαντήσουν. Στην ενότητα των «Γενικών Ικανοτήτων», οι πανεπιστημιακοί κλίθηκαν να κατατάξουν με 
φθίνουσα σειρά μια λίστα από 17 ικανότητες. που προέκυψαν από τις απαντήσεις των αποφοίτων και των εργοδοτών. Η 
δεύτερη ενότητα του ερωτηματολογίου για τους πανεπιστημιακούς περιείχε τις «Ειδικές Ικανότητες» για το καθένα από τα 
εμπλεκόμενα πεδία των σπουδών.   

 
 
6. Το δείγμα της έρευνας  

 
 
 Το δείγμα κάθε τμήματος στην πρώτη φάση του Tuning Project είχε οριστεί ότι έπρεπε να αποτελείται από 150 
αποφοίτους, 30 εργοδότες και 15 πανεπιστημιακούς. Το τελικό δείγμα ανήλθε σε 5.183 αποφοίτους, 944 εργοδότες και 998 
ακαδημαϊκούς (Tuning Project, 2003).   

Σύμφωνα με τους κανόνες δειγματοληψίας, οι απόφοιτοι του δείγματος έπρεπε να επιλεγούν μέσα από τη λίστα των 
αποφοίτων του τμήματος τα τρία με πέντε τελευταία χρόνια. Η επιλογή για το διάστημα από τα 3 μέχρι τα 5 χρόνια 
εξαρτήθηκε από: α) το συνολικός αριθμός των αποφοίτων των τμημάτων σ’ αυτό το χρονικό διάστημα και β) την 
επαγγελματική πορεία των αποφοίτων. Oι εργοδότες που συμμετείχαν στο δείγμα επιλέχθηκαν με πρώτο κριτήριο το γεγονός 
ότι είχαν προσλάβει αποφοίτους των τμημάτων. Αν δεν συγκεντρωνόταν ο αναγκαίος αριθμός, η επιλογή τους δείγματος θα 
γινόταν από επαγγελματίες της τοπικής κοινότητας που θα μπορούσαν να προσφέρουν εργασία σχετική με την ειδικότητά τους 
στους αποφοίτους. Η δειγματοληψία  αρχικά προτάθηκε να είναι αυστηρά καθορισμένη, προκειμένου να είναι πιο 
αντιπροσωπευτικά τα αποτελέσματα. Τελικά, όμως, θεωρήθηκε καλύτερο τα πανεπιστημιακά τμήματα, ελεύθερα και με τη 
γνώση της τοπικής αγοράς εργασίας, να επιλέξουν όποιον εργοδότη θεωρούσαν πιο κατάλληλο για τις ανάγκες της έρευνας. 
Τέλος, οι πανεπιστημιακοί του δείγματος για κάθε πεδίο, επιλέχθηκαν με κριτήριο την επιστημονική δραστηριοποίησή τους 
στις αντίστοιχες με τα πεδία επιστημονικές περιοχές.  

Η συλλογή των δεδομένων έγινε σε δυο στάδια. Πρώτα αποστάληκαν ταχυδρομικά τα ερωτηματολόγια στους 
αποφοίτους και τους εργοδότες και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα από τους πανεπιστημιακούς μέσω του 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Tuning Project, 2003). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Ελληνικό πλαίσιο  

 
Παράρτημα Γ.1: Τα Παιδαγωγικά Τμήματα δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης   
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΟΝΟΜΑ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΗ URL 

Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΠΤΔΕ ΑΘΗΝΑ www.uoa.gr  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΤΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ www.auth.gr  

ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΤΔΕ ΠΑΤΡΑ www.upatras.gr 

 
ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΔΕ ΡΕΘΥΜΝΟ www.uoc.gr  
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΔΕ ΙΩΑΝΝΙΝΑ www.uoi.gr  
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΔΕ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ www.duth.gr  
ΑΙΓΑΙΟY 

 ΠΤΔΕ ΡΟΔΟΣ 
 www.aegean.gr 

ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ ΠΤΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑ www.uown.gr   

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  ΠΤΔΕ ΒΟΛΟΣ www.uth.gr  
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΤΜΗΜΑ 
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙA 

ΑΘΗΝΑ www.uoa.gr 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ www.auth.gr 

ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 

ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

ΠΑΤΡΑ www.upatras.gr  

ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΡΕΘΥΜΝΟ www.uoc.gr  

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΑΓΩΓΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ www.uoi.gr  

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ 
ΘΡΑΚΗΣ 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ www.duth.gr  

ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-

ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

ΡΟΔΟΣ www.aegean.gr  

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ 
ΣΧΟΛΗ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 
ΦΛΩΡΙΝΑ www.uown.gr   

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΒΟΛΟΣ www.uth.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 475

Παράρτημα Γ.2: Ενταγμένα τμήματα στο ΕΠΕΑΚ II, Γ΄ΚΠΣ (σύμφωνα με τα στοιχεία της 
διαχειριστικής αρχής) 
 

1) ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ 
2) ΠΤΔΕ ΑΠΘ 
3) ΤΕΠΑΕ ΑΠΘ 
4) ΠΤΔΕ Θεσσαλίας 
5) ΤΕΠΑΕ Θεσσαλίας 
6) ΠΤΔΕ Αιγαίου 
7) ΤΕΠΑΕΣ Αιγαίου 
8) ΠΤΔΕ Κρήτης  
9) ΠΤΠΕ Κρήτης 
10) ΠΤΔΕ Ιωαννίνων 
11) ΠΤΝ Ιωαννίνων 
12) ΠΤΔΕ Πατρών  
13) ΤΕΕΑΠΗ Πατρών   
14) ΠΤΔΕ Θράκης  

 
Παράρτημα Γ.3: Ανασκόπηση των τεχνικών δελτίων των υποέργων αναμόρφωσης των 
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων 
 
Στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την αναμόρφωση των προπτυχιακών προγραμμάτων συμμετέχουν 14 από τα 18 παιδαγωγικά τμήματα, 8 
ΠΤΔΕ και 5 Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης.  
 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πρόγραμμα για την αναμόρφωση του ΠΠΣ συμμετέχει μόνο το ΠΤΔΕ. Η 
αναμόρφωση αφορούσε το περιεχόμενο 20 μαθημάτων σε 7 κύκλους σπουδών του προγράμματος. Προωθούνται:  
α) Η δημιουργία διακλαδικών, διεπιστημονικών και σπονδυλωτών σχέσεων εντός του προγράμματος.  
β) Η ανάπτυξη υλικού  
γ) Η ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής και περιβαντολλογικής εκπαίδευσης. Προβλέπεται η εισαγωγή 
εξειδικευμένων μαθημάτων πληροφορικής.  
Αναλυτικότερα, τα στοιχεία που ενισχύονται στα μαθήματα του κάθε κύκλου είναι:  
α) Ενίσχυση/ εμπλουτισμός του περιεχομένου τους με νέα ερευνητικά δεδομένα.  
β) Εφαρμογή διδακτικών μοντέλων στην πρακτική άσκηση των φοιτητών.      
γ) Ανάλυση λαθών των μαθητών για την κατανόηση αριθμητικών πράξεων και δημιουργία εργαλείων για χρήση στην 
πρακτική άσκηση.  
δ) Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.  
ε) Εφαρμογές ανάπτυξης φιλοαναγνωσίας στο δημοτικό σχολείο.  
Στ) Σχέδια εργασίας για την περιβαντολλογική εκπαίδευση.  
ζ) Δραστηριότητες για την αντιμετώπιση δυσκολιών πρώτης αρίθμησης και ανάγνωσης.          
 Στην έκθεση δεν αναφέρονται τα μαθήματα που συμμετέχουν στην αναμόρφωση, αλλά αναφέρεται ότι υπάρχουν στο e-class.  
 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αναμόρφωση στο ΠΠΣ του με τη χρηματοδότηση του ΕΠΕΑΕΚ έχει κάνει 
μόνο το ΠΤΔΕ (Υποέργο 8).  
H αναμόρφωση του Π.Π.Σ. αφορά το περιεχόμενο, τον τρόπο παροχής της γνώσης και την αξιολόγηση. Όπως αναφέρεται, το 
ενδιαφέρον τους σε αυτή την περίπτωση εστιάζεται σημαντικά στη βελτίωση των μεθόδων παροχής γνώσης και στην 
ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των φοιτητών. Επιχειρείται σε αυτή τη διαδικασία ο συνδυασμός εξειδικευμένων γνώσεων που 
είναι αναγκαίες προϋποθέσεις για την επαγγελματική αποκατάσταση που αφορά στην παιδεία, τον πολιτισμό και τα κοινωνικά 
προβλήματα. Οι στόχοι της συγκεκριμένης αναμόρφωσης είναι:  
α) Η προσαρμογή στις εξελίξεις  
β) Η σύνδεση του προγράμματος με την αγορά εργασίας μέσω της γλωσσομάθειας, των νέων τεχνολογιών και μέσα από τις 
εκπαιδευτικές εφαρμογές.  
γ) Η ανάπτυξη προσαρμοστικής ικανότητας/ δεξιοτήτων προσαρμογής 
δ) Η ενίσχυση της συμβουλευτικής των φοιτητών με σκοπό την καταπολέμηση της διαρροής τους (drop out).            
Τα μαθήματα που εμπλέκονται στην αναμόρφωση είναι τα μαθηματικά, η γλωσσολογία και η πληροφορική.  
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Πανεπιστήμιο Πατρών  
Στο πανεπιστήμιο Πατρών συμμετείχαν και τα δύο παιδαγωγικά τμήματα  στο πρόγραμμα για την αναμόρφωση. Στο 
ΤΕΕΑΠΗ (Υποέργο 10), σύμφωνα με το σχετικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης,  η αναμόρφωση ξεκίνησε την 1/4/2003 και 
ολοκληρώθηκε στις 31/8/ 2008. Αντικείμενο του υποέργου αυτού, όπως αναφέρεται στη σχετική έκθεση,  αποτελεί η 
επέκταση και η ολοκλήρωση της αναμόρφωσης  του Π.Π.Σ. Η αναμόρφωση καθίσταται αναγκαία μέσα από τρεις βασικές 
συνθήκες: α) τη συσσωρευμένη εμπειρία από την συμμετοχή του συνόλου σχεδόν των μελών ΔΕΠ στην προηγούμενη φάση 
της αναμόρφωσης, β) την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων  της εσωτερικής και της εξωτερικής αξιολόγησης στις οποίες έχει 
υποβληθεί  το τμήμα/πρόγραμμα και γ) την ανάγκη ανάπτυξης και αναμόρφωσης των μαθημάτων των νεοεκλεγέντων μελών 
ΔΕΠ.  
Οι βασικοί στόχοι της αναμόρφωσης στο συγκεκριμένο Π.Π.Σ. είναι: α) Η ενίσχυση και η αναδιοργάνωση των κύκλων 
διδασκαλίας και έρευνας που συγκροτούνται από μαθήματα προσανατολισμένα στη μύηση των μικρών παιδιών στη γλώσσα, 
στις τέχνες και τις θετικές επιστήμες (φυσική, μαθηματικά, βιολογία). Με αυτό τον τρόπο συγκροτούνται ως ενότητες ομοειδή 
μαθήματα τα οποία μέχρι και την αναμόρφωση διδάσκονταν αποσπασματικά στο πρόγραμμα, β) την ανανέωση του 
περιεχομένου επιλεγμένων μαθημάτων υποδομής αναγκαίων για τη διαμόρφωση της ταυτότητας του σύγχρονου 
εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτική Πολιτική, κοινωνιολογία, Εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευση, ανθρώπινα δικαιώματα), γ) 
τη συγκρότηση ενός ισχυρού κύκλου εργαστηριακών μαθημάτων με αντικείμενο τη διδακτική των επιστημών και της 
πληροφορικής με προσανατολισμό στην εκπαίδευση, δ) την ανάπτυξη καινοτόμων ψηφιακών εφαρμογών για την υποστήριξη 
της απρόσκοπτης λειτουργίας του προγράμματος. Οι στόχοι αυτοί προωθούνται μέσα από 11 συνολικά Πακέτα Εργασίας 
(Ε.Π.0-11).     
Έχει ενδιαφέρον ότι στη συγκεκριμένη πρόταση αναφέρεται ότι η αναμόρφωση του προγράμματος συνδέεται με τα εθνικά, 
ευρωπαϊκά και διεθνή ερευνητικά ή άλλα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. 
Η πρόταση του ΠΤΔΕ (Υποέργο 14) πανεπιστημίου Πατρών ξεκινά με εκτενή αναφορά στη διαδικασία της Μπολόνια και το 
σύστημα πίστωσης και μεταφοράς πιστωτικών μονάδων (ECTS). Για την αναμόρφωση του προγράμματος προβλέπεται:  
α) Εισαγωγή του ECTS στο ΠΠΣ  
β) Σεμινάρια και εργαστήρια σε μικρές ομάδες 15-20 φοιτητών 
γ) Σεμινάρια και εργαστηριακή άσκηση για τη μύηση των φοιτητών στην έρευνα  
δ) Εκπόνηση απολογιστικής αξιολόγησης      
ε) Δημιουργία υπολογιστικού κέντρου πολυμέσων  
Στη συνέχεια της έκθεσης γίνεται αναφορά στην πολιτική της ΕΕ για τις βασικές δεξιότητες και το ρόλο των εκπαιδευτικών. 
Στο πλαίσιο αυτό, το νέο ΠΠΣ θα συμβάλει στα εξής:  
α) Αποτίμηση και σύγκριση του Π.Σ. με άλλα εθνικά και ευρωπαϊκά συστήματα.  
β) Κινητικότητα των φοιτητών 
γ) Συνεργασία του προγράμματος με ευρωπαϊκά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  
δ) Αποτελεσματικότερες εκπαιδευτικές μέθοδοι 
ε) Η δημιουργία του υπολογιστικού κέντρου πολυμέσων θα συμβάλει στην ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
φοιτητών. 
Στ) Ενίσχυση της δυνατότητας εργασίας των φοιτητών σε ομάδες και της συνεργασίας. 
Όπως φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία, στην περίπτωση αναμόρφωσης του ΠΠΣ του ΠΤΔΕ, η έμφαση δίνεται στη δομή, 
στην οργάνωση του προγράμματος και στην παιδαγωγική μεθοδολογία. Τα περιεχόμενα των μαθημάτων δεν εντάσσονται στο 
βαθμό που έγινε στο ΤΕΕΑΠΗ στη διαδικασία αναμόρφωσης. Στη συνέχεια της έκθεσης τονίζεται η ανάγκη για διοικητικό 
και τεχνικό προσωπικό που θα κάνει τις εξής δραστηριότητες:  
α) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του έργου 
β) Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου 
γ) Έλεγχος της ποιότητας του έργου μέσα από τα παραδοτέα. 
δ) Συμμετοχή σε αναγκαίες ομάδες εργασίας 
ε) Συμβολή στη διασφάλιση των συνεργειών του έργου.  
Στ) Εμπλοκή στην προκήρυξη διαγωνισμών, αξιολόγηση προσφορών κτλ.Επίσης αναφέρεται ότι θα γίνει ανάπτυξη, 
επικαιροποίηση και ανανέωση του διαδικτυακού τόπου των υποχρεωτικών μαθημάτων. Βασικά παραδοτέα είναι ο οδηγός 
σπουδών και η τελική απολογιστική αξιολόγηση.     
 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχουν ενταχτεί και τα δυο Παιδαγωγικά Τμήματα στο ΕΠΕΑΚ ΙΙ για την αναμόρφωση των ΠΠΣ 
τους. Στη σχετική πρόταση του ΠΤΔΕ (Υποέργο 9) η αναμόρφωση/αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός του προγράμματος 
έχει ως στόχους οι απόφοιτοι να έχουν:  
α) Επιστημονική επάρκεια 
β) Επίκαιρες προσωπικές δεξιότητες  
γ)  Ετοιμότητα για δεπιστημονικές προσεγγίσεις και κριτικές θεωρήσεις.  
δ) Πρόσβαση στη διεθνή βιβλιογραφία.  
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Προτεραιότητα αποτελούν η εξοικείωση των φοιτητών με τις νέες τεχνολογίες ως συνθήκη της δια βίου πρόσβασης στη 
γνώση και η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων.  
Οι δράσεις επεκτείνονται σε 18 συνολικά μαθήματα του προγράμματος. Για αυτά προβλέπεται η δημιουργία παράλληλων 
πηγών ενημέρωσης, με κυριότερες την ψηφιοποίηση υλικού, τη βιβλιογραφική ενημέρωση και την ανάπτυξη διαδικτυακής 
πύλης.  
Η πρόταση συνεχίζεται με την σύντομη αναφορά στο σύγχρονο πλαίσιο (π.χ. πολιτικές, αγορά εργασίας, ιδιωτικός τομέας ) 
που κάνει αναγκαίες τις αλλαγές στα προγράμματα (σ. 38). Ακολουθεί η περιγραφή των πακέτων εργασίας, τα οποία είναι:  
α) Η λειτουργία μονάδας διαχείρισης του έργου και διάχυσης της δράσης 
β) Η ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού  υλικού 
γ) Η συγκρότηση παράλληλης βιβλιογραφίας  
δ) Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η συντήρηση διαδικτυακής πύλης.  
Ακολουθεί αναφορά στην ιστορική διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για τη συγκρότηση του προγράμματος στο τμήμα, η 
οποία τελικά καταλήγει σε εκτενή περιγραφή της σημερινής οργάνωσης του ΠΠΣ (3 κύκλοι σπουδών, γνωστικό αντικείμενο: 
μάθημα, θέμα). 
Η πρόταση του ΠΤΝ (Υποέργο 8) ξεκινά με μια σύντομη περιγραφή του φυσικού αντικειμένου της αναμόρφωσης. Στη 
συνέχεια αναφέρονται οι στόχοι της αναμόρφωσης, οι οποίοι είναι:  
α) Η οργάνωση του περιεχομένου σπουδών σε συνεκτικούς κύκλους μαθημάτων  με προοπτική την ανάπτυξη κατευθύνσεων, 
παράλληλη αναμόρφωση υπαρχόντων μαθημάτων και εισαγωγή νέων μαθημάτων με νέες διδακτικές προσεγγίσεις (σεμινάρια, 
εργαστήρια, χρήση πολλαπλών πηγών πληροφόρησης, χρήση νέων τεχνολογιών για την αναζήτηση πληροφοριών χρήσιμων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, μύηση στην έρευνα). Όπως αναφέρεται πιο κάτω η οργάνωση των κύκλων μαθημάτων 
δημιουργεί την προοπτική ανάπτυξης κατευθύνσεων στην απόκτηση του πτυχίου, με ενδεχόμενη συμπληρωματική 
μεταπτυχιακή ειδίκευση, π.χ. παιδαγωγοί εξειδικευμένοι σε θέματα καινοτόμων παιδαγωγικών εφαρμογών με χρήση νέων 
τεχνολογιών, παιδαγωγοί σύμβουλοι σε θέματα ανάπτυξης και παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, παιδαγωγοί- εμψυχωτές 
ομάδων  (σ. 37).  
β) Το περιεχόμενο σπουδών που θα αναπτύσσει δεξιότητες απαραίτητες για το επάγγελμα του παιδαγωγού (χειρισμός ομάδων, 
επικοινωνία, ανάλυση διδακτικών καταστάσεων, παραγωγή εκπαιδευτικού και παιδαγωγικού υλικού, χρήση τεχνολογιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία), αλλά και βασικές δεξιότητες στον τομέα της πληροφορικής. Η οργάνωση των 10 πακέτων εργασίας 
της πρότασης γίνεται με βάση τα μαθήματα που αναμορφώνονται στο πλαίσιο του ΠΠΣ. Τα 8 πακέτα αφορούν αναμόρφωση 
συγκεκριμένων μαθημάτων ενώ τα υπόλοιπα δύο αφορούν α) την οργάνωση του οδηγού σπουδών και β) την διαχείριση και 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Από τα 8 μαθήματα, τα 2 είναι μαθήματα στην ενότητα της πληροφορικής, τα 3 στην 
ενότητα της Διδακτικής (Γενική διδακτική, Διδακτική γνωστικών αντικειμένων, βασικές γνώσεις του γνωστικών αντικειμένων 
του Α.Π.), 1 μάθημα στην ενότητα ‘Μεθοδολογία έρευνας’, 1 στην Αγωγή Υγείας με έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων στο 
χειρισμό ομάδων και τέλος 1 μάθημα στην Ειδική Αγωγή. Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική παρουσίαση των πακέτων 
εργασίας, του αναγκαίου εξοπλισμού και των 4 πακέτων εργασίας της επέκτασης τους προγράμματος (ΠΕ11 Παραγωγή 
ψηφιοποιημένου εκπαιδευτικού υλικού για άλλα μαθήματα, ΠΕ12 ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεκπαίδευσης, ΠΕ13 Δημιουργία 
φοιτητικών διαγωνισμών για την ενθάρρυνση ανάπτυξης δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, ΠΕ14 Οργάνωση σεμιναρίων με θέμα 
‘Εκπαίδευση και τέχνη’ για μια διεπιστημονική προσέγγιση ιστορικών, κοινωνικών, ψυχολογικών και επιστημολογικών 
προσεγγίσεων). Επίσης, αναφέρεται ότι για την αναμόρφωση λήφθηκαν υπόψη πληροφορίες και δεδομένα από: τα Π.Σ. των 
άλλων Π.Τ, τα αποτελέσματα του πρώτου ΕΠΕΑΕΚ καθώς και το ΔΕΠΠΣ.. Τέλος, προβλέπεται συνεχής αξιολόγηση της 
διαδικασίας αναμόρφωσης και συνεργασία με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα.   
 
Πανεπιστήμιο Κρήτης 
Στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα δυο παιδαγωγικά τμήματα έχουν εμπλακεί στην αναμόρφωση προγραμμάτων του ΕΠΕΑΕΚ 
ΙΙ. Η πρόταση αναμόρφωσης του ΠΤΔΕ (υποέργο 12) Πανεπιστημίου Κρήτης ξεκινά με την αναφορά ότι στο πρόγραμμα 
υπάρχει ένας συνεχής μηχανισμός εκτίμησης του προγράμματος και των σκοπών του. Ακολουθεί σύντομη περιγραφή του 
προγράμματος και αναφορά σε κάποια πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος (σ. 2). Ο εκσυγχρονισμός κινείται 
προς τις εξής κατευθύνσεις:  
1) Εμπλουτισμός της ύλης των μαθημάτων που αναφέρονται στην πληροφορική, στο περιβάλλον, σε θέματα ισότητας, σε 
θέματα διαπολιτισμικής αγωγής και στον τεχνολογικό αλφαβητισμό. Το σημείο αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των 
σύγχρονων κοινωνιών.   
2) Στην υιοθέτηση μεθόδων διδασκαλίας με χρήση της πληροφορικής για τηλεδιδασκαλία και για την ανάπτυξη μαθημάτων 
με εκπαίδευση από απόσταση. Το στοιχείο αυτό εκτός από τη σημασία του στη διδασκαλία, θα μπορεί να είναι χρήσιμο και σε 
προγράμματα σπουδών άλλων τμημάτων στο Πανεπιστήμιο στο Ρέθυμνο σε θέματα Γενικής Παιδαγωγικής και Διδακτικής 
των αντικειμένων, σε προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο σχολείο και γενικότερης ευαισθητοποίησης του 
κοινού.  
3) Στη δημιουργία μιας «δεξαμενής υλικού» σχετικού με τη διδακτική πράξη στο σχολείο. Ο σκοπός αυτός θα υλοποιηθεί και 
μέσω της ηλεκτρονικής δημοσίευσης όλων των πτυχιακών εργασιών που διεξάγονται στο Π.Τ.Δ.Ε. Κρήτης.      
Η προτεινόμενη αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών αφορά συγκεκριμένα:   
α) Τη  δημιουργία ηλεκτρονικών υλικού διδασκαλίας  
β) Την ανάπτυξη πύλης και διαδικτυακών τόπων 
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γ) Την εισαγωγή- ανάπτυξη – χρήση νέων τρόπων διδασκαλίας.  
δ) Την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής στα μαθήματα πληροφορικής διεπιστημονικού χαρακτήρα.    
ε) Την ενίσχυση γνώσεων και δεξιοτήτων σε τεχνολογικά μαθήματα και σε μαθήματα των φυσικών επιστημών και του 
περιβάλλοντος.  
Στ) Ενίσχυση του εργαστηριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα του προγράμματος σπουδών.  
Η πρόταση αφορά μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Παρατίθεται μια λίστα […] αλλά τονίζεται ότι υπάρχει η 
πιθανότητα να αλλάξει. Για 13, που δεν αναφέρονται ονομαστικά, το τμήμα αναλαμβάνει την υποχρέωση να διδαχθούν με 
μεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση. Η πρόταση ολοκληρώνεται με την σύντομη περιγραφή των Πακέτων Εργασίας. Σε 
αυτή την πρόταση παρατίθεται και η βιβλιογραφία που στηρίζει τις προτεινόμενες αλλαγές.   
Η αναμόρφωση του ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Κρήτης (υποέργο 13) αφορά κυρίως την εισαγωγή και την ενσωμάτωση νέων 
μαθημάτων με εργαστηριακό χαρακτήρα στο ΠΠΣ.   
Τα μαθήματα αφορούν συγκεκριμένους θεματικούς άξονες.  
Στον θεματικό άξονα των ‘Παιδαγωγικών’ τα νέα μαθήματα είναι:  

1. Ψυχοπαιδαγωγική μέτρηση και αξιολόγηση στην προσχολική εκπαίδευση. 
2. Εργαστήριο σχεδιασμού και εφαρμογής προγραμμάτων έγκαιρης προσαρμογής και παρέμβασης για την απόκτηση 

δεξιοτήτων γραπτού λόγου.  
3. Εργαστήριο διδακτικών προσεγγίσεων για την ανάγνωση παιδικών βιβλίων στην προσχολική τάξη.  
4. Ψυχοπαιδαγωγική του αναδυόμενου γραπτού λόγου.  
5. Κοινωνικές σπουδές στο Νηπιαγωγείο. 
6. Επιστήμες της εκπαίδευσης: ο ‘λόγος’ του μεταμοντερνισμού και η σύγχρονη αμφισβήτησή του. 
Στο θεματικό άξονα της ψυχολογίας τα μαθήματα είναι:   
7. Ανάπτυξη συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων: Εφαρμογή στο νηπιαγωγείο. 
8. MME 
9. Οικολογική Ψυχολογία 
10. Κοινωνικο-ιστορικο-πολιτισμική ψυχολογία 
Για τα παραπάνω νέα μαθήματα υπάρχουν λεπτομερείς περιγραφές.  

Τέλος στο θεματικό άξονα των νέων τεχνολογιών προωθείται η ηλεκτρονική μάθηση.     
  
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
Στο πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας συμμετέχουν στο ΕΠΕΑΕΚ και τα δύο υπό μελέτη Παιδαγωγικά Τμήματα. Οι στόχοι 
αναμόρφωσης του ΠΠΣ του ΠΤΔΕ (Υποέργο 11) είναι:  
α)Η δημιουργία σύγχρονων, αποτελεσματικών, και ικανών για προσαρμογή εκπαιδευτικών. 
β) Η ενίσχυση των τεχνολογιών της πληροφορικής  
γ) Εξοικείωση των φοιτητών με την ερευνητική μεθοδολογία. 
Οι δράσεις που προβλέπεται να πραγματοποιηθούν είναι: 
α) Αναμόρφωση παλαιών μαθημάτων και εισαγωγή νέων.  
β) Εισαγωγή μαθημάτων πληροφορικής  
γ) Δημιουργία ηλεκτρονικής πύλης  
δ) Δημιουργία κέντρου διδακτικής υποστήριξης 
ε) Αναμόρφωση σχολικής πρακτικής  
Στη συνέχεια της πρότασης περιγράφονται τα πακέτα εργασίας της επέκτασης μέχρι και 31/8/2008.  
Προβλέπεται η έκδοση οδηγού με αποτυπωμένες τις τελικές αλλαγές μετά την πιλοτική δίχρονη εφαρμογή των αλλαγών. 
Το ΚΕΔΥΚΕΤ (Κέντρο διδακτικής υποστήριξης) συνδέεται με την πρακτική άσκηση (χαλαρή ταξινόμηση). Επίσης 
προβλέπεται δημιουργία διδακτικού υλικού κατάλληλου για τη διδασκαλία στις πρακτικές ασκήσεις.  
Επίσης η πρόταση προβλέπει τη δυνατότητα για τα μέλη ΔΕΠ για επισκέψεις σε τμήματα του εξωτερικού και για τη 
συμμετοχή τους σε συνέδρια και ημερίδες.  
Στην αναμόρφωση του ΤΕΠΑΕ (Υποέργο 22) Πανεπιστημίου Θεσσαλίας περιγράφονται τα εξής πακέτα εργασίας:  
α) Εμπλουτισμός και ανάπτυξη του ισχύοντος ΠΠΣ. Ενδιάμεση αξιολόγηση πιλοτικής εφαρμογής και τελική αναμόρφωση. 
β) Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο ΠΠΣ (Ηλεκτρονικό κόμβο, ηλεκτρονικά λεξικά, διαθεματικό αρχείο υλικού και 
εργαστήρια εφαρμογών). 
γ) Βιντεοβάση 
δ) (Διδακτική) στήριξη της διδασκαλίας των μαθηματικών και της γλώσσας και προτάσεις για τη παιδαγωγική οργάνωση του 
σχολικού χώρου.  
 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 
Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στο πρόγραμμα για την αναμόρφωση του ΠΠΣ συμμετέχει μόνο το ΠΤΔΕ (Υποέργο 
8).  Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο οι σκοποί της αναμόρφωσης είναι:  
1. Η προσαρμογή του ΠΠΣ στις σύγχρονες πρακτικές και στις συνεχείς εξελίξεις της κοινωνίας και στην οικονομία χωρίς να 
υποβαθμίζεται η ανθρωπιστική παιδεία που πρέπει να έχει ο σύγχρονος παιδαγωγός.  
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2. Η σύνδεση των παρεχόμενων γνώσεων, κυρίως μέσω της γλωσσομάθειας και της χρήσης νέων τεχνολογιών και 
εκπαιδευτικών εφαρμογών, με την αγορά εργασίας.  
3. Η ανάπτυξη πρόσθετων προσωπικών δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τον πτυχιούχο του τμήματος να έχει ικανότητα 
προσαρμογής στη διαρκώς μεταβαλλόμενη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα. 
4. Η ενίσχυση του εξατομικευμένου μηχανισμού της ήδη θεσμοθετημένης συμβουλευτικής προς όλους τους φοιτητές με στόχο 
την καταπολέμηση της λιμνάζουσας φοίτησης.  
Τα μαθήματα που ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα της αναμόρφωσης είναι τα εξής:  
17. Μαθηματικά μοντέλα 
18. Ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών  
19. Θεωρία ομάδων  
20. Γεωμετρία  
21. Διδακτική μεθοδολογία-μέθοδος project  
22. Σημασιολογία και γλωσσολογία  
23. Εισαγωγή στην πληροφορική  
24. Πληροφορική: Προγραμματισμός 
25. Εισαγωγή στα πολυμέσα 
26. Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις των μαθηματικών  
27. Γραμμική άλγεβρα  
28. Ειδικά θέματα διδασκαλίας της αριθμητικής και γεωμετρίας στο δημοτικό σχολείο 
29. Ιστορία παιδικής ηλικίας  
30. Ιστορία νεότερου ελληνισμού  
31. Μαθηματική σκέψη και εφαρμογές στην εκπαίδευση  
32. Η επίλυση προβλήματος στη μαθηματική εκπαίδευση.   

 
Πανεπιστήμιο ΑιγαίουΣτο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συμμετέχουν στο ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ για την αναμόρφωση των ΠΠΣ και τα δυο 
Παιδαγωγικά Τμήματα. Η πρόταση του ΠΤΔΕ (Υποέργο 8) (αυτεπιστασία) ξεκινάει με μια σειρά παραμέτρων που 
λαμβάνονται υπόψη για την αναμόρφωση:  
α) Το ότι οι φοιτητές προέρχονται από θεωρητική κατεύθυνση με αποτέλεσμα να μην είναι προετοιμασμένοι για μαθήματα 
πρακτικών κατευθύνσεων. Η πληροφορική είναι ένα από αυτά. Άρα είναι απαραίτητος ο εμπλουτισμός του ΠΠΣ με μαθήματα 
σχετικά με τις νέες τεχνολογίες.  
β) Το σύγχρονο επιστημονικό και επαγγελματικό πλαίσιο, το οποίο ωθεί σε αλλαγές στα προγράμματα.  
Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω χρειάζεται να γίνουν τα εξής:  
α) Εισαγωγή νέων μαθημάτων σχετιζομένων με την Πληροφορική, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.  
β) Αναβάθμιση σημαντικού αριθμού προσφερομένων μαθημάτων (σημειώσεις, πηγές, εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική 
μορφή) 
γ) Λειτουργία και συντονισμός όλων των παραπάνω με τη χρήση ενός ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης.  
Η αναμόρφωση κινείται σε δυο άξονες δράσης:  
1) Ο πρώτος άξονας αφορά:  
α) στη δημιουργία ενός συστήματος υποδομής, ειδικότερα την δημιουργία ιστοσελίδας 
β) την αναβάθμιση μαθημάτων μέσω εκπαιδευτικού υλικού, παρουσιάσεις σε ηλεκτρονική μορφή, εργαστηριακός και 
σεμιναριακός τρόπος διδασκαλίας, οργάνωση της διαδικασίας και επικοινωνία φοιτητών-διδασκόντων με τη βοήθεια 
ηλεκτρονικών μέσων.  
2) Ο δεύτερος άξονας αφορά:  
α) Τον εμπλουτισμό του προγράμματος με (νέα) μαθήματα πληροφορικής και με μαθήματα οριζόντιας δράσης, τα οποία θα 
αναφέρονται: στο περιβάλλον (σε συνεργασία με το τμήμα Περιβάλλοντος), το φύλο (σε συνεργασία με το τμήμα Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) και τις ξένες γλώσσες (σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης και με το τμήμα Μεσογειακών Σπουδών).    
β) Την οργάνωση και προβολή του έργου. Η προβολή και η διάχυση κυρίως προβλέπεται μέσω της έκδοσης του Οδηγού 
Σπουδών για το νέο ΠΠΣ.        
Οι παραπάνω δραστηριότητες χωρίζονται σε Πακέτα Ενεργειών και επιμέρους ειδικές Δράσεις.   
Τα σημαντικότερα από αυτά είναι:  
Το ΠΕ1 αφορά την Δημιουργία μονάδας στήριξης εκπαιδευτικών εφαρμογών. Μια από τις επιμέρους δράσεις με ενδιαφέρον 
είναι η Δ1.7, η οποία αφορά την εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού στη χρήση νέων τεχνολογιών μέσω ταχύρυθμων 
σεμιναρίων και την υποστήριξή του για την επίλυση προβλημάτων (σ. 73). Επίσης, η δράση Δ1.10 αφορά τη βελτίωση του 
περιεχομένου του ΠΠΣ. Στις νέες δράσεις για τη βελτίωση του προγράμματος παρατίθεται η περιγραφή ενός συγκεκριμένου 
μαθησιακού αποτελέσματος σχετικά με την πληροφορική. Αναφέρεται: «Οι φοιτητές, μετά την ολοκλήρωση των 
δραστηριοτήτων, θα πρέπει να είναι σε θέση να δημιουργήσουν γραφήματα εξισώσεων και να επεξεργάζονται, πειραματικά 
δεδομένα με την χρήση των ήδη υπαρχόντων, στο πανεπιστήμιο, λογισμικών εργαλείων» (σ. 74). To ΠΕ2 αφορά την 
οργάνωση σεμιναριακών και εργαστηριακών μαθημάτων. Το ΠΕ3 αφορά την εισαγωγή νέων μαθημάτων σχετικών με τις νέες 
τεχνολογίες και την πληροφορική. Το ΠΕ4 αφορά την προβολή του έργου και του «ανοίγματος» στην κοινωνία και την αγορά 
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(σ. 76). Ενώ τέλος, το ΠΕ6 αφορά την αξιολόγηση και τη βελτιστοποίηση του ΠΠΣ. Προβλέπεται εσωτερική αξιολόγηση και 
η οργάνωση βάσης δεδομένων απασχόλησης αποφοίτων (σ. 77-78). Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η βάση δεδομένων 
στηρίζεται σε έρευνα αποφοίτων του ΠΠΣ χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως ερωτηματολόγια και ειδικό λογισμικό για την 
καταχώρηση και ανάλυση των δεδομένων. Ως στόχους έχει (α) την καταγραφή των εμπειριών των αποφοίτων από την πορεία 
τους στην αγορά εργασίας (β) την κατάθεση της εμπειρίας των φορέων απασχόλησης των αποφοίτων σε σχέση με την 
επάρκεια των γνώσεων και των δεξιοτήτων των αποφοίτων (γ) την ενημέρωση της αγοράς εργασίας όσον αφορά στις 
δυνατότητες των αποφοίτων του ΠΠΣ και (δ) την ενδεχόμενη βελτίωση του προγράμματος σπουδών με βάση την εμπειρία της 
αγοράς εργασίας. Το υλικό που θα προκύψει και ο κατάλογος συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 
δυναμικά ανανεούμενης βάσης δεδομένων που θα αφορά στις ευκαιρίες και δυνατότητες των αποφοίτων στην αγορά 
εργασίας. Στη συνέχεια αναφέρονται νέες δράσεις που κυρίως αφορούν την αξιολόγηση με χρήση ειδικών συστημάτων 
λογισμικού.  
Η αναμόρφωση του ΠΠΣ του ΤΕΠΑΕΣ (Υποέργο 7), αναπτύσσεται στους εξής άξονες:  

8) Αναβάθμιση και εντατικοποίηση της ερευνητικής και εργαστηριακής δραστηριότητας.  
9) Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών σε ηλεκτρονική μορφή.  
10) Εμπλουτισμός περιεχομένου μαθημάτων με θέματα νέων τεχνολογιών, φύλου και περιβάλλοντος.  
11) Ανάπτυξη έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και πολλαπλών πηγών πληροφόρησης.  
12) Αναμόρφωση διδακτικής μεθοδολογίας και αξιολόγησης φοιτητών/ τρων (σ. 59).  
13) Ηλεκτρονική παρουσίαση μαθημάτων.  
14) Αξιολόγηση και παρακολούθηση του προγράμματος.  

Τα Πακέτα Εργασίας που αναπτύχθηκαν αφορούσαν:  
ΠΕ1 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
ΠΕ2 Ανασχεδιασμός δομής και περιεχομένου επιμέρους μαθημάτων αναμορφωμένου ΠΠΣ.  
ΠΕ3 Εισαγωγή και υλοποίηση νέων μαθημάτων - 2 μαθήματα τεχνολογιών, 10 μαθήματα σχετικά με το φύλο, 2 μαθήματα 
περιβάλλοντος και, τέλος, 2 μαθήματα μεθοδολογίας έρευνας  
Ένταξη μαθημάτων στο νέο Οδηγό Σπουδών ως παραδοτέο.  
ΠΕ4 Εισαγωγή νέων διδακτικών μεθόδων και τεχνολογιών στο διδακτικό έργο. 
ΠΕ5 Ανάπτυξη ΠΠΣ σε ηλεκτρονική μορφή.  
ΠΕ6 Αναδιοργάνωση και αναβάθμιση εργαστηρίων για ενίσχυση διδακτικού και ερευνητικού έργου. 
ΠΕ7 Δράσεις δημοσιότητας. Νέος Οδηγός Σπουδών.  
ΠΕ8 Αξιολόγηση παρακολούθησης.  
Τα Πακέτα Εργασίας από το 9ο έως το 11ο είναι νέα στην επέκταση του συγκεκριμένου  φυσικού αντικειμένου. Το ΠΕ9 αφορά 
τη διοργάνωση σεμιναριακών κύκλων. Το ΠΕ10 τέλος, αφορά δημιουργία βάσης δεδομένων. Σημαντικό στοιχείο στη βάση 
δεδομένων είναι οι πτυχιακές εργασίες του 2007-2008.        
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Μεθοδολογία Έρευνας  
 
Παράρτημα Δ.1: Ερωτηματολόγιο 
 

 
 

Κόρινθος, Οκτώβριος 2007 
 

Προς τα μέλη ΔΕΠ των Παιδαγωγικών Τμημάτων 
 

Αξιότιμοι κύριοι και κυρίες, 
 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αποτελεί βασικό μεθοδολογικό εργαλείο μιας διδακτορικής έρευνας, η οποία 

εκπονείται στο Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με θέμα τη 

σύγχρονη φυσιογνωμία των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Η μελέτη εστιάζεται στα προπτυχιακά προγράμματα 

σπουδών και πραγματοποιείται υπό το πρίσμα των ευρωπαϊκών πολιτικών ανώτατης εκπαίδευσης και πιο 

συγκεκριμένα των στόχων τους για πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών βασισμένα στην ανάπτυξη 

συγκεκριμένων γενικών και ειδικών ικανοτήτων από τους αποφοίτους.   

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτήθηκε το παρόν ερωτηματολόγιο με σκοπό την καταγραφή των απόψεων που τα 

μέλη  ΔΕΠ των εν λόγω τμημάτων έχουν για το θέμα. Το περιεχόμενό του βασίστηκε κυρίως στα ερωτηματολόγια 

του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος «Tuning Educational Structures in Europe», το οποίο ασχολείται  με 

το ζήτημα της συγκρότησης των προγραμμάτων σπουδών σε εννέα επιστημονικές περιοχές, 

συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης.    

 Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα μέρη και για τη συμπλήρωσή του χρειάζονται κατά μέσο όρο 

15 λεπτά. Παρακαλώ να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, σημειώνοντας την άποψη που σας εκφράζει σε κάθε 

περίπτωση, δεδομένου ότι είναι σημαντικό να σχηματίζεται ολοκληρωμένη εικόνα από κάθε ερωτηματολόγιο. Σας 

διαβεβαιώνω ότι θα διαφυλαχθεί πλήρως η ανωνυμία. Οι πληροφορίες θα είναι απολύτως εμπιστευτικές και θα 

χρησιμοποιηθούν μόνο στη στατιστική ανάλυση και όχι μεμονωμένα. Κανένα φυσικό πρόσωπο ή ίδρυμα δεν θα 

αναγνωριστεί ή αναφερθεί στο τελικό κείμενο.   

Γνωρίζω και σέβομαι πλήρως το γεγονός ότι ο φόρτος εργασίας σας είναι εξαιρετικά μεγάλος. Ωστόσο, θα 

ήμουν πραγματικά ευγνώμων αν διαθέτατε λίγο από το χρόνο σας για τη συμπλήρωση του συγκεκριμένου 

ερωτηματολογίου. Ο ρόλος που έχετε στη συγκρότηση και στην εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στα 

τμήματα στα οποία εργάζεσθε ως διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό καθιστά τις απόψεις σας για το θέμα 

αναντικατάστατες.  

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για την προσοχή σας και για τη δυνατότητα που μου δίνετε να 

πραγματοποιήσω αυτή την έρευνα.     

                                                  Με τιμή 

                                   Αντιγόνη Σαρακινιώτη 
                                                                             Υπ. Διδάκτορας-Υπότροφος ΙΚΥ 
                                                                  Ε-mail: asarakin@uop.gr, Τηλ.: 6974604438 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 
Μέρος Α.: Προσωπικές πληροφορίες  
 

1. Φύλο:                                                2. Ηλικιακή Ομάδα: 
  1. Άνδρας                                                            1. 30-40        
  2. Γυναίκα                                                            2. 40-50       
                                                                                             3. 50-60       
                                                                                             4. 60+          

 
3. Πανεπιστήμιο:…………..…………………………………………………….. 
4. Τμήμα:…………..……………………………………………………………… 
5.  Γνωστικό αντικείμενο:…………………………….…………………………. 
6. Βαθμίδα (προαιρετικά):……………………….………………………………. 
 
7. Είχατε ποτέ μέχρι στιγμής κάποια πληροφόρηση για ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την 
προώθηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στα προγράμματα σπουδών της ανώτατης εκπαίδευσης, 
π.χ. το «Tuning Educational Structures in Europe»; 
 
                                                                           ΝΑΙ                     ΟΧΙ            
 
Αν ναι:  
7.1 Από ποια πηγή έχετε ενημερωθεί; 
 
 ………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 
    
Αν όχι:  
7.2 Θα σας ενδιέφερε να ενημερωθείτε σχετικά; 
 
                                                                           NAI               OXI       
 
 
8. Έχετε ποτέ συμμετάσχει ατομικά ή θεσμικά σε κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ή διαδικασία που 
απέβλεπε στην προώθηση προγραμμάτων σπουδών εστιασμένων στα μαθησιακά αποτελέσματα;                 
                                                                         
 
                                                                             ΝΑΙ              ΟΧΙ   
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Μέρος Β: Γενικά προσόντα-ικανότητες για τους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών ενός Παιδαγωγικού Τμήματος. 
 

Παρακαλώ στον παρακάτω πίνακα να κατατάξετε με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας από το 1 (περισσότερο 
σημαντικό) ως το 17 (λιγότερο σημαντικό) τα γενικά προσόντα-ικανότητες για τους αποφοίτους  του 
Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ενός Παιδαγωγικού Τμήματος. Παρακαλώ να κατατάξετε όλες τις 
ικανότητες και να μη δώσετε κοινή αρίθμηση σε κάποιες από αυτές. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Γενικά προσόντα-ικανότητες αποφοίτων 

 

 
Κατάταξη 

 
1. Ικανότητα εργασίας σε διεπιστημονική ομάδα 

 

 
2. Αναγνώριση της διαφορετικότητας και της 
πολυπολιτισμικότητας 

 

 
3. Βασικές γενικές θεωρητικές γνώσεις στο πεδίο των 
σπουδών τους 

 
 
 
 

 
4. Βασικές επαγγελματικές γνώσεις  

 

 
5. Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης 

 

 
6. Ικανότητα εφαρμογής γνώσεων  στην πράξη 

 

 
7. Ικανότητα παραγωγής νέων ιδεών  (δημιουργικότητα) 

 

 
8. Ικανότητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις 

 

 
9. Ικανότητα  μάθησης 

 

 
10. Ικανότητα κριτικής και αυτοκριτικής 

 

 
11. Ικανότητα λήψης αποφάσεων 

 

 
12. Στοιχειώδεις ικανότητες στη χρήση Η/Υ 

 

 
13. Ηθική δέσμευση σε ένα σύστημα επαγγελματικής 
δεοντολογίας 

 

 
14. Δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας 

 

 
15. Γνώση ξένης γλώσσας 

 

 
16. Ικανότητα προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στην 
ελληνική γλώσσα 

 
 
 

 
17. Ερευνητικές ικανότητες 
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Μέρος Γ: Ειδικά προσόντα-ικανότητες για τους αποφοίτους του Προπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών ενός Παιδαγωγικού Τμήματος 
 
Παρακαλώ να προσδιορίσετε τα δυο επίπεδα ανάπτυξης των ειδικών προσόντων-ικανοτήτων στον 
πίνακα που ακολουθεί, χρησιμοποιώντας την κλίμακα: 1= Καθόλου σημαντικό, 2=Λίγο σημαντικό, 
3=Σημαντικό, 4=Πάρα πολύ σημαντικό. 
 

Ειδικά προσόντα-ικανότητες 
αποφοίτων 

 
1. Επίπεδο στο οποίο θεωρείτε 

ότι οι παρακάτω ειδικές 
ικανότητες πρέπει να 

αναπτύσσονται από τους 
αποφοίτους του προπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών του 

τμήματός σας 
 

Καθόλου      Λίγο      Σημαντικό   Πάρα πολύ 

 
2. Επίπεδο στο οποίο θεωρείτε 

ότι οι παρακάτω ειδικές 
ικανότητες αναπτύσσονται από 
τους αποφοίτους στα μαθήματα 

που διδάσκετε στο 
προπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών του τμήματός σας 
 

Καθόλου      Λίγο     Σημαντικό    Πάρα πολύ 

1. Ικανότητα ανάλυσης εκπαιδευτικών 
εννοιών, θεωριών και πολιτικών 
ζητημάτων με συστηματικό τρόπο 

1 2 3 4 1 2 3  4 

2. Ικανότητα αναγνώρισης πιθανών 
συνδέσεων μεταξύ μορφών ειδικών 
γνώσεων και των εφαρμογών τους στην 
εκπαιδευτική πολιτική και σε διάφορα 
εκπαιδευτικά πλαίσια 

1 2 3 4 1 2 3 4 

3. Ικανότητα αναστοχασμού πάνω στο 
ατομικό σύστημα των αξιών τους 1 2 3 4 1 2 3 4 

4. Ικανότητα «ελέγχου» εννοιών και 
θεωριών σχετικών με τις επιστήμες της 
εκπαίδευσης 

1 2 3 4 1 2 3 4 

5. Ικανότητα αναγνώρισης των ατομικών 
διαφορών των μαθητών και της 
πολυπλοκότητας της μαθησιακής 
διαδικασίας 

1 2 3 4 1 2 3 4 

6. Επίγνωση των διαφορετικών πλαισίων 
στα οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί η 
μάθηση 

1 2 3 4 1 2 3 4 

7. Επίγνωση των διαφορετικών ρόλων 
των συμμετεχόντων σε μια μαθησιακή 
διαδικασία 

1 2 3 4 1 2 3 4 

8. Κατανόηση των δομών και των σκοπών 
του εκπαιδευτικού συστήματος στο οποίο 
θα ενταχθεί μελλοντικά η δραστηριότητά 
τους. 

1 2 3 4 1 2 3 4 

9. Ικανότητα διεξαγωγής εκπαιδευτικής 
έρευνας σε διάφορα πλαίσια 1 2 3 4 1 2 3 4 

10. Δεξιότητες συμβουλευτικής  1 2 3 4 1 2 3 4 
11. Ικανότητα διαχείρισης έργων (projects) 
για τη βελτίωση/ανάπτυξη του σχολείου 1 2 3 4 1 2 3 4 

12. Ικανότητα διαχείρισης αναλυτικών 
σχολικών προγραμμάτων 1 2 3 4 1 2 3 4 

13. Ικανότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων/υλικών 

1 2 3 4 1 2 3 4 

14. Ικανότητα πρόβλεψης νέων 1 2 3 4 1 2 3 4 
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εκπαιδευτικών αναγκών και απαιτήσεων 
15. Ικανότητα καθοδήγησης  ή 
συντονισμού διεπιστημονικών ομάδων με 
εκπαιδευτικούς σκοπούς 

1 2 3 4 1 2 3 4 

16. Αφοσίωση στην πρόοδο και στη 
σχολική επιτυχία των μαθητών  1 2 3 4 1 2 3 4 

17. Επιδεξιότητα στη χρήση ποικίλων 
διδακτικών/μαθησιακών στρατηγικών  1 2 3 4 1 2 3 4 

18. Γνώση του ειδικού διδακτικού 
αντικειμένου 1 2 3 4 1 2 3 4 

19. Ικανότητα για αποτελεσματική 
επικοινωνία με ομάδες και άτομα 1 2 3 4 1 2 3 4 

20. Ικανότητα δημιουργίας πρόσφορου 
κλίματος για τη μάθηση 1 2 3 4 1 2 3 4 

21. Ικανότητα στη χρήση μεθόδων εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης και στην 
ενσωμάτωσή τους σε διάφορα μαθησιακά 
περιβάλλοντα 

1 2 3 4 1 2 3 4 

22. Ικανότητα αποτελεσματικής 
διαχείρισης του σχολικού χρόνου 1 2 3 4 1 2 3 4 

23. Ικανότητα αναστοχασμού και 
αξιολόγησης της ατομικής τους απόδοσης 1 2 3 4 1 2 3 4 

24. Επίγνωση της ανάγκης για συνεχή 
επαγγελματική ανάπτυξη 1 2 3 4 1 2 3 4 

25. Ικανότητα αξιολόγησης των 
μαθησιακών αποτελεσμάτων και των 
επιδόσεων των μαθητών 

1 2 3 4 1 2 3 4 

26. Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε 
πλαίσιο συνεργασίας   1 2 3 4 1 2 3 4 

27. Ικανότητα ανταπόκρισης στην ποικιλία 
και τη διαφορετικότητα των αναγκών των 
μαθητών  

1 2 3 4 1 2 3 4 

28. Ικανότητα βελτίωσης του 
εκπαιδευτικού/μαθησιακού περιβάλλοντος 1 2 3 4 1 2 3 4 

29. Ικανότητα προσαρμογής του 
αναλυτικού προγράμματος σπουδών σε 
ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο 

1 2 3 4 1 2 3 4 

 
 

Παρακαλώ από τον παραπάνω κατάλογο να επιλέξετε τα πέντε σημαντικότερα ειδικά προσόντα-ικανότητες και να τα 
κατατάξετε με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας από το 1 (περισσότερο σημαντικό) ως το 5 (λιγότερο σημαντικό). 
Παρακαλώ να σημειώσετε τον αριθμό κάθε ικανότητας που επιλέγετε στα διπλανά κουτιά.  

 
1. Αριθμός ικανότητας                                                  Άλλα σχόλια:  

 
2. Αριθμός ικανότητας                          …………………………………………….. 

 
3. Αριθμός ικανότητας                          …………………………………………….. 

 
4. Αριθμός ικανότητας                          ………………………………………………   
 
5. Αριθμός ικανότητας            
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ΜΕΡΟΣ Δ: Η πιθανή κατεύθυνση των αλλαγών στα Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών των 
Παιδαγωγικών Τμημάτων 
 

Με δεδομένη τη συζήτηση που αναπτύσσεται για την αναγκαιότητα αλλαγών στα Προγράμματα Σπουδών της 
πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, παρακαλώ να επιλέξετε και να σημειώσετε (x) στον παρακάτω πίνακα μια ή 
περισσότερες (συνδυασμό) από τις προτεινόμενες επιλογές  προκειμένου να εκφράσετε τη θέση που σας 
αντιπροσωπεύει αναφορικά με: α) την οργάνωση του περιεχομένου, β1) τη διδακτική μεθοδολογία, β2) τις 
διδακτικές μεθόδους, γ1) τη μεθοδολογία αξιολόγησης και γ2) τις μεθόδους αξιολόγησης στα προπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή «Άλλο» για να 
αναφέρετε οτιδήποτε είναι σημαντικό για εσάς σε καθεμία από τις ενότητες του πίνακα και δεν εκφράζεται από τις 
υπάρχουσες επιλογές. 
    

Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ  
(1) 
Γνωστικά 
αντικείμενα 
αντλούμενα 
αποκλειστικά 
από διακριτά  
ακαδημαϊκά/ 
επιστημονικά  
πεδία  

           

(2)  
Γνωστικά 
αντικείμενα με  
διεπιστημονικό 
χαρακτήρα 
 
 
 
 

               

(3) 
 Γνωστικά 
αντικείμενα 
με αναφορά 
στο έργο/ 
επάγγελμα 
των 
μελλοντικών 
εκπαιδευτι-
κών          
 

(4.1)  
Αντικείμενα 
σχεδιασμένα με 
σκοπό την 
ανάπτυξη από 
τους φοιτητές 
γενικών 
ευέλικτων 
ικανοτήτων  
 

(4.2) 
 Αντικείμενα 
σχεδιασμένα με 
σκοπό την 
ανάπτυξη από 
τους φοιτητές 
συγκεκριμένων 
ειδικών 
ικανοτήτων  
                                         

 
Άλλο: 

Β.1  ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
(1) 
Μετάδοση 
στους 
φοιτητές ύλης 
αντλούμενης 
αποκλειστικά 
από διακριτά 
γνωστικά 
αντικείμενα/ 
πεδία 

                                      

(2) 
Οικοδόμηση από 
τους φοιτητές 
γνώσεων σχετικών 
με ένα ή 
περισσότερα 
γνωστικά 
αντικείμενα/πεδία 
 

               
 

(3)  
Απόκτηση   από τους 
φοιτητές          
συγκεκριμένων 
επαγγελματικών 
γνώσεων σχετικών με το 
μελλοντικό διδακτικό και 
παιδαγωγικό τους έργο  
 
                           

                      

(4)  
Ανάπτυξη από τους 
φοιτητές ικανοτήτων για 
την επίλυση 
προβλημάτων που 
ορίζονται στο πλαίσιο 
διαφόρων 
επαγγελματικών και 
κοινωνικών πεδίων 
 

                 

 
Άλλο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Β.2  ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  
(1) 
 Παραδόσεις/ 
Διαλέξεις 
 
 
 
 
 

                            

(2) 
 Σεμινάρια με 
έμφαση στην  
ομαδική εργασία 
και στον 
αναστοχασμό για 
την κατανόηση 
εννοιών    
                   

(3) 
Σχέδια έρευνας/ 
πρακτικές ασκήσεις 
εξατομικευμένα ή σε 
μικρές ομάδες με σαφείς 
σκοπούς και με 
συγκεκριμένα βήματα 
υλοποίησης  
                                       

(4)  
Μη κατευθυνόμενες 
μέθοδοι εμπλοκής των 
φοιτητών στη διαδικασία 
επίλυσης 
προβλημάτων-
ανεξάρτητη ομαδική ή 
ατομική εργασία              
                 

 
Άλλο: 
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Γ1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(1) 
Έλεγχος του 
βαθμού στον 
οποίο οι φοιτητές 
κατέχουν τη 
διδαχθείσα ύλη  
 
 
 

                   
   
 

(2) 
Έλεγχος των 
γνώσεων που οι 
φοιτητές 
οικοδόμησαν κατά τη 
διάρκεια της 
εκπαιδευτικής 
διαδικασίας 

                 

(3) 
Έλεγχος της 
επίτευξης από 
τους φοιτητές  
προκαθορισμέ-
νων μαθησιακών 
αποτελεσμάτων  

                                  
               

(4) 
Άτυπες μορφές 
αξιολόγησης για τον 
προσδιορισμό του 
βαθμού επίτευξης από 
τους φοιτητές των 
εκάστοτε εκπαιδευτικών 
στόχων 
                                   
 

                                                                   
 

 
Άλλο: 

Γ2. ΜΕΘΟΔΟI ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
(1) 
Προφορικές ή 
γραπτές εξετάσεις, 
test  
 
 
 
 
 
 

                      

(2) 
Portfolio με κείμενα 
εργασίας, ημερολόγια 
δραστηριοτήτων, 
εργασίες, εκθέσεις, 
αναφορές και φύλλα 
εργασίας 
 
 
 

                          

(3) 
Ενεργή συμμετοχή 
των φοιτητών στην 
εκπαιδευτική 
διαδικασία με την 
εκ των προτέρων 
προετοιμασία 
θεμάτων και την 
παρουσίασή τους 
στο μάθημα 

                                            

(4) 
Αυτοαξιολόγηση 
(γραπτή, προφορική, 
ομαδική ή ατομική) 
                            
 
 
 
 
 

                                    

 
Άλλο: 

 
 
 

 ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΟΛΙΟ  
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
                            

Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία 
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Παράρτημα Δ.2: Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 
Στο παρόν παράρτημα περιέχονται κάποιες εννοιολογικές αποσαφηνίσεις για λόγους διασφάλισης της αξιοπιστίας 
και της εγκυρότητας της προσέγγισης που προτείνουμε για την ανάλυση των κείμενων.  

 
Η Ταξινόμηση (Τ) θεωρείται ισχυρή (T+) όταν οι υπάρχουσες γνωστικές ή άλλες κατηγορίες του περιεχομένου 
είναι ή  διατηρούνται αυστηρά οροθετημένες και μονωμένες μεταξύ τους. Όσο τα σύνορα μεταξύ των κατηγοριών 
θολώνουν τόσο λέμε ότι χαλαρώνουν οι ταξινομητικές σχέσεις (T-), με αποτέλεσμα τα προγράμματα να γίνονται 
περισσότερο διεπιστημονικά ή διαθεματικά, ανάλογα και με τις υπόλοιπες συνθήκες/παραμέτρους ρύθμισης του 
παιδαγωγικού λόγου.   

 
Η παιδαγωγική περιέχει τέσσερα ρυθμιστικά κριτήρια: την επιλογή, το βηματισμό, τη διαδοχή και την αξιολόγηση 
της γνώσης. Η ισχύς της Περιχάραξης (Π), άρα, σε ένα πρόγραμμα συνάγεται με αναφορά στο ερώτημα εάν ο 
έλεγχος που ασκεί ο διδάσκων επί των παραπάνω κριτηρίων είναι ορατός ή εάν, αντίθετα, υπάρχουν τάσεις 
χαλάρωσής του. Στη δεύτερη περίπτωση αναφερόμαστε σε αόρατες μορφές ελέγχου της παιδαγωγικής 
επικοινωνίας. Το κριτήριο της επιλογής της γνώσης ρυθμίζεται καταρχάς από το είδος των ταξινομήσεων, οπότε 
εξαιρείται ως στοιχείο για την ανάλυση των περιχαράξεων των προγραμμάτων. Από τα υπόλοιπα τρία κριτήρια 
ελέγχεται, στο λόγο που εκφέρεται στις περιγραφές των μαθημάτων, σε ποιο από αυτά ο έλεγχος του διδάσκοντος 
είναι εμφανής και σε ποιο  όχι. Στην περίπτωση των αυστηρών περιχαράξεων συνήθως υπάρχει από καθέδρας 
διδασκαλία, ενώ όταν οι περιχαράξεις εξασθενούν, συχνά συναντάμε μαθήματα με τη μορφή πρακτικών 
ασκήσεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων, κ.α.. Ωστόσο, οι συγκεκριμένες μέθοδοι διεξαγωγής της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, μολονότι ενδεικτικοί της τάσης για μείωση της ορατότητας του ελέγχου, δεν συνεπάγονται 
απαραίτητα χαλαρή περιχάραξη.  
 
Στην περίπτωση την ανάλυσης των προπτυχιακών προγραμμάτων που μελετώνται εδώ, τα παραπάνω στοιχεία της 
περιχάραξης ελέγχονται μέσα από τις περιγραφές των μαθημάτων και τις πληροφορίες που δίνονται για το είδος 
της παιδαγωγικής που εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. Η επικρατούσα τάση σε πανεπιστημιακά προγράμματα 
είναι προς αυστηρό πλαίσιο παιδαγωγικής επικοινωνίας, αυστηρές περιχαράξεις. Η περιχάραξη πολλές φορές 
μπορεί να γίνεται/εμφανίζεται πιο χαλαρή, π.χ. στην περίπτωση των ατομικών εργασιών και ειδικά όταν οι 
φοιτητές καλούνται να επιλέξουν μόνοι τους το θέμα, ωστόσο, το γενικό πλαίσιο συγκροτείται είτε μέσα από τη μη 
χαλάρωση όλων των διαστάσεων της παιδαγωγικής, π.χ. τον βηματισμό ή την αξιολόγηση, είτε μέσα από τις 
ταξινομητικές σχέσεις και τις προβολές, οι οποίες οριοθετούν σαφώς το πεδίο της θεμιτής γνώσης, από όπου 
μπορεί να αντληθεί π.χ. το θέμα της εργασίας ή/και οι γνώσεις για τη διαπραγμάτευσή του.   
 
Η Προβολή στα Νοήματα ή αλλιώς Νοηματικός Προσανατολισμός θεωρείται Εσωστρεφείς στις περιπτώσεις 
που ο λόγος παραπέμπει σε κατηγορίες και διαδικασίες του ακαδημαϊκού πεδίου, ενώ κατατάσσονται στην 
εξωστρεφή προβολή όταν το περιεχόμενο των μαθημάτων έχει αναφορές και κάνει σαφείς συνδέσεις με το πεδίο 
της πρακτικής του σχολείου και τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, εξωτερική θεωρείται η 
προβολή στις περιπτώσεις που το περιεχόμενο των μαθημάτων συνδέεται με τα κοινωνικά και πολιτικά πεδία σε 
εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο με τρόπο που επιδιώκει να καλλιεργεί στους εκπαιδευόμενους δεξιότητες που θα 
τους καθιστούν ικανούς να υπάρξουν ως πολίτες/εργαζόμενοι στο σύγχρονο πλαίσιο κοινωνικής δράσης.       
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Παράρτημα Δ.3: Φόρμα αποτύπωσης των Π.Σ.  

 
Όνομα τμήματος  Ο.Σ. 2008-2009 Ο.Σ. 1995-1996 Πλαίσιο αναμόρφωσης μέσω του ΕΠΕΑΕΚ  

ΙΙ 

Τομείς 

  Σκοπός:  
 
Πλαίσιο δράσεων αναμόρφωσης: 
 
Πακέτο Εργασίας:   
 
Περιεχόμενο των Πακέτων Εργασίας:  
  

  
  
  
  

 
Κύκλοι 

μαθημάτων  
 

  
  
  
  
  
  
  

Είδος 
μαθημάτων 

 Αριθμός 
Μαθημ.  
(Σύνολο) 

 
 Αριθμός 

Μαθημ. 
(Σύνολο)  

   
  

Ξένες Γλ..   
Πτυχιακή 
εργασία 

 
 
 
 

 

Πρακτική 
Άσκηση 

   

Παιδαγωγικές 
Μέθοδοι 

  
  
  
  

Πτυχίο   

Τ
ύπ

ος
  Τ+Π+/Εσ.Π   

Τ+Π+/ΕξΠ   
Τ-Π+/ΕσΠ   
Τ-Π+/ΕξΠ   

 

Παράρτημα Δ.4: Αριθμητικός Πίνακας αποτύπωσης των μαθημάτων κατά τύπο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όνομα 
Τμήματος 

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 

 

 
 
 
 
 
Μαθήματα 
    Χωρίς  
Περιγραφές 

Μ
ον

οε
πι

στ
ημ

ον
ικ

ός
   

   
Α

κα
δη

μα
ϊκ

ός
 1

 

Ε
πα

γγ
ελ

μα
τι

κό
ς 

1 
 

Μ
ον

οε
πι

στ
ημ

ον
ικ

ός
 

Α
κα

δη
μα

ϊκ
ός

 2
 

  Ε
πα

γγ
ελ

μα
τι

κό
ς 

2 
 

Δι
επ

ισ
τη

μο
νι

κό
ς 

Α
κα

δη
μα

ϊκ
ός

   

Δι
αθ

εμ
ατ

ικ
ός

 
Ε

πα
γγ

ελ
μα

τι
κό

ς 

Θ
ερ

απ
ευ

τι
κό

ς 
Α

κα
δη

μα
ϊκ

ός
   

 
 Ε

πα
γγ

ελ
μα

τι
κό

ς 
  Ν

έο
υ 

Τ
ύπ

ου
 2

 

Πρόγραμμα Σπουδών 
2008-2009 

Σ= 
         

Πρόγραμμα Σπουδών 
1995-1996 

Σ= 
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Παράρτημα Δ.5.: Φόρμα Παρουσίασης των μαθημάτων στου τύπους κατά τίτλο 

 

 

 Όνομα τμήματος  
Ακ. Έτος 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2 
 

Διεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά  
 

Διαθεματικά  
(Επαγγελματικά  
Νέου Τύπου 1) 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 

Επαγγελματικά Τύπου 
1 

Επαγγελματικά 
 Νέου Τύπου 2 

Θεραπευτικά  
Ακαδημαϊκά 

 
  

  

 
 
 
  

 
    
 

 
 

  

 

  

  

 

Επαγγελματικά  
Τύπου 2 
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Παράρτημα Δ.6: Παραδείγματα μαθημάτων για κάθε ένα τύπο του μοντέλου ανάλυσης218  
 

1. Μονοεπιστημονικός Ακαδημαϊκός 1  [Τ+Π+Εσ. Πρ.] 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Ι [42115] 
 

Στόχος: Η Κοινωνιολογία είναι μια από τις βασικές επιστήμες, απαραίτητη για την ανάλυση της παιδαγωγικής και 
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το μάθημα αποσκοπεί στην παροχή βασικών γνώσεων γύρω από τις κύριες θεωρητικές 
αρχές και τις μεθόδους επιστημονικής ανάλυσης, που έχουν αναπτυχθεί από σημαντικούς κοινωνιολόγους, για 
βασικά κοινωνικά φαινόμενα, θεσμούς και διαδικασίες.  
Περιεχόμενο: Τα ζητήματα που θα προσεγγισθούν κατά τη διάρκεια των διδακτικών συναντήσεων είναι: α) Το 
αντικείμενο της Κοινωνιολογίας ως επιστήμης και η κοινωνιολογική θεώρηση. Σύντομη παρουσίαση του έργου 
σημαντικών κοινωνιολόγων (Κοντ, Ντυρκάημ, Μαρξ, Βέμπερ, Φουκώ, Χάμπερμας). Συμβολές και επιδράσεις της 
κοινωνιολογικής γνώσης στο σύγχρονο κόσμο. β) Βασικά στοιχεία και ζητήματα της κοινωνιολογικής θεωρίας 
(λειτουργισμός, μαρξισμός, ερμηνευτικές προσεγγίσεις, θεωρητικά διλήμματα). γ) Η μεθοδολογία της 
κοινωνιολογικής έρευνας. δ) Πολιτισμός, κοινωνικοποίηση και ο κύκλος της ζωής του ανθρώπου ως κοινωνικής 
οντότητας. ε) Ανθρώπινες κοινωνίες: τύποι και εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών και το ζήτημα της 
παγκοσμιοποίησης. στ) Εθνότητα και φυλή: εξελικτική και συγχρονική προσέγγιση (Τι είναι η εθνότητα, 
Μειονοτικές ομάδες,  Προκατάληψη και δυσμενής διακριτική μεταχείριση, Φυλετικά ζητήματα, Εθνοτικοί 
ανταγωνισμοί και ρατσισμός,  Εθνοτικές διαφορές και εξέλιξη των εθνοτικών σχέσεων στο σύγχρονο κόσμο). ζ) 
Κοινωνική διαντίδραση και καθημερινή ζωή. η) Παρέκκλιση και εγκληματικότητα στο σύγχρονο κόσμο. θ) 
Κοινωνική στρωμάτωση, κοινωνικές τάξεις και ζητήματα κοινωνικής κινητικότητας στις σύγχρονες Δυτικές 
κοινωνίες. Και, ι) η φτώχεια και η ανισότητα στο σύγχρονο κόσμο. 
Μέθοδος διδασκαλίας:   
α) Διαλέξεις του διδάσκοντα, και  
β) Συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο μάθημα μέσα από την γραπτή απάντηση σε ερωτήματα - ασκήσεις, που θα 
θέτει ο διδάσκων κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων διδακτικών συναντήσεων. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές 
θα επιχειρείται η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των διδασκόμενων με την προσέγγιση ζητημάτων, που άπτονται 
της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας και που αποτελούν πρακτική εφαρμογή των όσων εξετάστηκαν στο 
θεωρητικό μάθημα. 
Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών πραγματοποιείται με βάση τις τελικές γραπτές εξετάσεις. 
Ωστόσο στην τελική επίδοση συνεκτιμάται (συμβάλλοντας θετικά και σε ποσοστό μέχρι 20% επί του τελικού 
βαθμού) η αποτίμηση της ποιότητας των προαιρετικού χαρακτήρα γραπτών απαντήσεών τους στα ερωτήματα – 
ασκήσεις, που έδωσε ο διδάσκων κατά τη διάρκεια κάποιων διδακτικών συναντήσεων. 
 
 

2. Επαγγελματικός 1 [Τ+Π+Εξ.Πρ.] 
 
 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ [42730] 
 

Στόχος: Στόχος του μαθήματος αυτού είναι να θέσει τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες διεξάγεται η 
συζήτηση για το περιεχόμενο και τον τρόπο διδασκαλίας της αισθητικής αγωγής, αλλά και να βοηθήσει τους 
φοιτητές να κατανοήσουν τη σύνδεση των διαφόρων  
 
 
πεδίων μελέτης και έρευνας της Αισθητικής Αγωγής: Αισθητική θεωρία, Ιστορία της Τέχνης, Διδακτική των 
διαφόρων μορφών τέχνης. 

                                                
218 Τα παραδείγματα προέρχονται από τον Ο.Σ. 2008-2008 του ΤΕΕΑΠΗ Πατρών. Εξαίρεση, λόγο της σπανιότητας 
εμφάνισης του τύπου αποτελεί το παράδειγμα για τον Επαγγελματικός τύπο 2 που προέρχεται από τον Ο.Σ. 2008-2009 του 
ΤΕΠΑΕ του Αριστοτελείου. Η επιλογή τόσο των τμημάτων όσο και των μαθημάτων είναι τυχαία. Έγινε με μόνο στόχο την 
παρουσίαση κάποιων ενδεικτικών περιπτώσεων ανάλυσης του εμπειρικού υλικού.  
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Περιεχόμενο: Φιλοσοφία της Αισθητικής Αγωγής. 
Εξέταση διαφόρων τύπων επιχειρημάτων και θεωριών που χρησιμοποιούνται προκειμένου τόσο να υποστηρίξουν 
την αναγκαιότητα της διδασκαλίας της όσο και να καθορίσουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων αισθητικής 
αγωγής. Διερεύνηση των στόχων που θέτει και των κατευθύνσεων που κατά καιρούς ακολουθεί η διδασκαλία της 
αισθητικής αγωγής. 
Παρουσίαση νέων προγραμμάτων και προτάσεις διαμόρφωσης πλαισίων διδασκαλίας της αισθητικής αγωγής. 
Μέθοδος διδασκαλίας: Συνδυασμός δύο μεθόδων διδασκαλίας: 
(α) διαλέξεις της διδάσκουσας  
(β) εκπόνηση και παρουσίαση εργασιών από τους φοιτητές, με στόχο να θέσουν τις θεωρητικές προϋποθέσεις 
διαμόρφωσης προγραμμάτων αισθητικής αγωγής, 
Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση γίνεται με δύο τρόπους: 
(α) αξιολόγηση των εργασιών με βάση προκαθορισμένα κριτήρια αξιολόγησης (50% του τελικού βαθμού) 
(β) τελική εξέταση με θέματα αξιολόγησης της κριτικής ικανότητας των φοιτητών (50% του τελικού βαθμού) 
 

3. Μονοεπιστημονικός Ακαδημαϊκός 2 [Τ+Π-ΕσΠρ.] 

ΕΘΝΟΓΡΑΦΙΑ [42745]  
 
Στόχος: Να ασκηθούν όσοι παρακολουθήσουν το σεμιναριακό αυτό μάθημα στην επιτυχή εφαρμογή των 
στοιχείων της ανθρωπολογικής μεθόδου. 
Περιεχόμενα: Παρουσιάζεται η εθνογραφική μέθοδος έρευνας που χαρακτηρίζει κυρίως την ανθρωπολογία –αν 
και στοιχεία της χρησιμοποιούνται και από άλλες κοινωνικές επιστήμες. Άσκηση στην ανθρωπολογική συνέντευξη 
(και γενικότερα στην συνέντευξη όπως έχει διαμορφωθεί από τις ποιοτικές έρευνες). Άσκηση στην παρατήρηση 
και τέλος άσκηση στην ανάλυση και ταξινόμηση των στοιχείων που συλλέγει κανείς κάνοντας επιτόπιο έρευνα.  
Θα υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα έρευνας που θα απασχολήσει όλη την τάξη, και στην έρευνα του οποίου θα 
συμβάλει ο καθένας με εργασία που προσωπικά διεκπεραιώνει.    
Τρόπος Διδασκαλίας: Διδασκαλία, συνδυασμένη με ασκήσεις που πρέπει να κάνουν οι φοιτητές/τριες και που 
σχολιάζονται μέσα στην τάξη κατά την διάρκεια του εξαμήνου. 
Αξιολόγηση: Παράδοση «φακέλου» με τις εργασίες που έκαναν οι φοιτητές/τριες καθ’ όλη την διάρκεια του 
εξαμήνου . Οι εργασίες/ασκήσεις αυτές θα συζητούνται κατά την διάρκεια του εξαμήνου μέσα στην τάξη και θα 
προτείνονται βελτιώσεις, ώστε στο τελικό «φάκελο» να παρουσιάζεται όλη η εξέλιξη/ μάθηση του ασκουμένου. 
Συνεπώς η παρακολούθηση στο μάθημα είναι αναγκαία . Αξιολογείται η συνολική προσπάθεια του φοιτητή αλλά 
και η πρόοδος που έχει κάνει.  
 

4. Επαγγελματικός 2 [Τ+Π-Εξ.Πρ.] 
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5. Ακαδημαϊκός Διεπιστημονικός [Τ-Π+ΕσΠρ.] 
 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ: ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ [42150]   
 
Στόχος : η κατανόηση της έννοιας, των αξιών και των θεσμών της σύγχρονης δημοκρατίας και η εμβάθυνση στα 
θεωρητικά, πρακτικά και ηθικο-πολιτικά προβλήματα που ανέδειξαν οι κλασικές θεωρίες της δημοκρατίας και η 
σύγχρονη αντιπροσωπευτική μορφή της. 
Περιεχόμενο : παρουσιάζονται το μοντέλο της αρχαίας αθηναϊκής δημοκρατίας, οι κλασικές θεωρίες της 
δημοκρατίας (J. Locke, J. J. Rousseau, Montesquieu, J. S. Mill), η μαρξιστική κριτική της δημοκρατίας και τα 
θεωρητικά μοντέλα των υποστηρικτών της συμμετοχικής δημοκρατίας (Πουλατζάς, Macpherson, Pateman). Στο 
μάθημα γίνονται αναφορές και παραλληλισμοί με τη σύγχρονη αντιπροσωπευτική δημοκρατία ώστε να 
κατανοηθούν οι επιδράσεις των κλασικών θεωρητικών στη διαμόρφωση και την εξέλιξή της.  
Μέθοδος διδασκαλίας: διαλέξεις του διδάσκοντος, εθελοντική εκπόνηση ατομικών εργασιών σχετικών με το 
αντικείμενο του μαθήματος. 
Αξιολόγηση : ο τελικός βαθμός προκύπτει είτε από τη γραπτή εξέταση είτε από τον μέσο όρο του βαθμού 
εργασίας (εφόσον εκπονηθεί εργασία) και του βαθμού της γραπτής εξέτασης. 
 

6. Διαθεματικός επαγγελματικός [Τ-Π+Εξ.Πρ.] 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.) [42125] 
 
Στόχος: Το μάθημα επιδιώκει να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να προσεγγίσουν ουσιαστικά βασικές 
έννοιες από τη γνωστική περιοχή της οικολογίας, προκειμένου να οικοδομήσουν το εννοιολογικό πλαίσιο που τους 
είναι απαραίτητο τόσο για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων οικολογικής γνώσης και περιβαλλοντικής 
ευαισθητοποίησης στο νηπιαγωγείο, όσο και για τη διαμόρφωση προσωπικών θετικών στάσεων και συμπεριφορών 
απέναντι το περιβάλλον.  
 
Περιεχόμενο: Το μάθημα οργανώνεται γύρω από την κεντρική έννοια της αλληλεπίδρασης των οργανισμών τόσο 
μεταξύ τους όσο και με το φυσικό τους περιβάλλον και περιλαμβάνει θέματα μελέτης όπως: 
 Τροφικές σχέσεις & ροή ενέργειας.  
 Φωτοσύνθεση & άσκηση σε δεξιότητες επιστημονικής σκέψης.  
 Οργανισμοί & περιβάλλον. 
 Οικολογία πληθυσμών. 
 Κύκλοι & αποικοδόμηση. 
 Ανθρώπινη δραστηριότητα & περιβάλλον. 

 
Μέθοδος διδασκαλίας:  
 Διαλέξεις: (α) παρουσίαση θεμάτων μελέτης με διαφάνειες & συζήτηση, (β) ατομική ή συνεργατική 

διερεύνηση αντίστοιχων “φύλλων εργασίας” .  
 Εργαστηριακές ασκήσεις:  (α) συλλογή βιολογικού υλικού από λίμνη και μελέτη σε μικροσκόπιο - 

στερεοσκόπιο με τη βοήθεια αντίστοιχου “εικονικού υλικού” στο διαδίκτυο, (β) συνεργατική διερεύνηση 
βασικών εννοιών “οικολογίας πληθυσμών” με “φύλλα εργασίας”  υποστηριζόμενα από εκπαιδευτικό 
λογισμικό, (γ) συνεργατική μελέτη της πορείας αποικοδόμησης διαφορετικών υλικών στο εργαστήριο και 
διερεύνηση των πιθανών παραγόντων που εμπλέκονται σε αυτήν.  
 

Αξιολόγηση:  
 Τελική εξέταση μαθήματος. 
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7. Θεραπευτικός Ακαδημαϊκός  [Τ-Π-Εσ.Πρ. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ [42690] 
 

Σκοπός του μαθήματος: Να προσφέρει στους φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις και να χρησιμοποιήσει τις 
πρόσφορες προσεγγίσεις για την φιλοσοφική σπουδή των λειτουργιών, των μεθόδων και των χρήσεων της 
τεχνολογίας·  να τους μυήσει εις το τεχνολογικώς σκέπτεσθαι και δραν· να τους οδηγήσει εις το να αναγνωρίσουν 
την τεχνολογία ως ανθρωπολογία (σπουδή της φύσεως του ανθρώπου), ως πρακτική ηθική και ως μέρος του υλικο-
πνευματικού πολιτισμού· να τους προβληματίσει περί των συνεπειών της ανεξέλεγκτης τεχνολογικής αναπτύξεως 
στον Άνθρωπο και στην Φύση· να τους ενθαρρύνει να διαμορφώσουν μία συγκροτημένη άποψη περί τεχνολογίας, 
ώστε να μπορούν να κατανοούν  τον μορφωτικό και μεταμορφωτικό ρόλο που αυτή διαδραματίζει στην ζωή τους·  
και  να  
τους προτρέψει και υποβοηθήσει να αναπτύξουν κριτική συνείδηση, για να μπορούν να ρυθμίζουν την 
συμπεριφορά τους μετά γνώσεως και επιγνώσεως. 

Περιεχόμενο-Συνοπτικό περίγραμμα: 
1. Εισαγωγή στο αντικείμενο του μαθήματος. 
2. Ιστορική αναφορά στις απαρχές, στις προϋποθέσεις και στις συνέπειες αναπτύξεως της τεχνολογίας. 
3. Κριτική επισκόπηση των σημαντικότερων ορισμών και των τρόπων προσεγγίσεως της τεχνολογίας.  
4. Μελέτη της φύσεως και των λειτουργιών της τεχνολογίας. 
5. Μελέτη των μεθόδων που χρησιμοποιεί η τεχνολογία. 
6. Μελέτη των χρήσεων και καταχρήσεων της τεχνολογίας. 
7. Κριτική αποτίμηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων καθώς και των ευθυνών που φέρουν οι χρήστες 

των τεχνολογικών προϊόντων, αφού δια των επιλογών των οδηγούν στην κατάχρηση της τεχνολογίας, 
συμβάλλοντας έτσι στην ανατροπή της οικολογικής ισορροπίας. 

8. Συγκεφαλαίωση και συμπεράσματα. 
Μέθοδοι εργασίας: 1. Διαλογική διδασκαλία. 2. Στοχαστική διερεύνηση επιλεγμένων θεμάτων. 3. Μελέτη 
επίμαχων θεμάτων και παρουσιάσεις θέσεων υπέρ και θέσεων κατά από φοιτητές. 
Τρόποι αξιολογήσεως του έργου των φοιτητών: 1. Τελική γραπτή εξέταση ή 2. εκπόνηση εργασίας ή 3. Εξέταση 
συν εργασία ή 4. Άλλος πρωτότυπος, αλλά ακαδημαϊκώς έγκυρος τρόπος αξιολογήσεως. 
 

8. Επαγγελματικός Νέου τύπου 2. [Τ-Π-ΕσΠρ.] 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Ι (ΠΑΡ.+ΕΡΓ.) [42135] 
Σκοπός: Η κατανόηση του ρόλου και της λειτουργίας των εικαστικών τεχνών και του τρόπου ένταξης των 
εικαστικών δραστηριοτήτων στο σχολικό περιβάλλον.  

Περιεχόμενο: Οι ευρείες θεματικές ενότητες που προσεγγίζονται στο μάθημα αυτό είναι οι εξής: Γενική έννοια 
και σκοπός της εικαστικής αγωγής. Ιστορική αναδρομή και σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της τέχνης. 
Μορφές και λειτουργία της εικαστικής έκφρασης. Χαρακτηριστικά της παιδικής δημιουργίας – το παιδικό 
ιχνογράφημα. Στάδια της καλλιτεχνικής διεργασίας. Μορφή και περιεχόμενο στο εικαστικό έργο. Η έννοια της 
σύνθεσης. Οι χρήσεις και ο έλεγχος των εκφραστικών μέσων.  

Μέθοδος διδασκαλίας: Το μάθημα περιλαμβάνει θεωρητικό και εργαστηριακό σκέλος και οι φοιτητές/τριες 
εργάζονται σε μικρές ομάδες εμπλεκόμενοι οι ίδιοι στην καλλιτεχνική διεργασία. 
Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των φοιτητών/τριών θα γίνεται με βάση: 
(α) τις εργαστηριακές ασκήσεις (50%) 
(β) την τελική γραπτή εξέταση (50%) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Παρουσίαση Εμπειρικών δεδομένων    

Παράρτημα Ε.1.: Κατάταξη Μαθημάτων στο Μοντέλο κατά τίτλο 
 
Παράρτημα Ε.1.1.1: ΠΤΔΕ Αθήνας   499 

Παράρτημα Ε.1.1.2: ΤΕΑΠΗ Αθήνας   501 

Παράρτημα Ε.1.2.1: ΠΤΔΕ Θεσσαλονίκης   503  

Παράρτημα Ε.1.2.2: ΤΕΠΑΕ Θεσσαλονίκης  505 

Παράρτημα Ε.1.3.1: ΠΤΔΕ Πάτρας   507 

Παράρτημα Ε.1.3.2: ΤΕΕΑΠΗ Πάτρας   509 

Παράρτημα Ε.1.4.1: ΠΤΔΕ Ιωαννίνων   510 

Παράρτημα Ε.1.4.2:ΠΤΝ Ιωαννίνων   512 

Παράρτημα Ε.1.5.1: ΠΤΔΕ Κρήτης   514 

Παράρτημα Ε.1.5.2: ΠΤΠΕ Κρήτης   517 

Παράρτημα Ε.1.6.1: ΠΤΔΕ Θεσσαλίας   519 

Παράρτημα Ε.1.6.2: ΠΤΠΕ Θεσσαλίας  521 

Παράρτημα Ε.1.7.1: ΠΤΔΕ Θράκης   523 
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Παράρτημα Ε.1.1.1: 
ΠΤΔΕ ΑΘΗΝΩΝ  
2008-2009 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2   

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 
 
 

Επαγγελματικά Τύπου 1  
 
 

1. Ιστορία του νεοελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος 
2.  Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας 
 3. Ψυχοφυσιολογία  
4. Κοινωνική ψυχολογία  
5. Ψυχολογία της; Προσωπικότητας  
6. Νεοελληνική λογοτεχνία: Ποίηση και πεζογραφία 
(19ος -20ος αι). 
7. Λογοτεχνία για παιδιά και νέους  
8.  Θεατρική παιδεία  
9. Εισαγωγή στη λαογραφία  
10. Νεοελληνική ελληνική ιστορία (10ος -1830) 
11. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία   
12. Νεότερη ελληνική ιστορία (19ος -20ος αι) 
13. Εισαγωγή  στη θρησκειολογία και ιστορία των 
θρησκευμάτων 
14.  Μαθηματικά Ι , 15.  ΙΙ, 16.  ΙΙΙ 
17. Θεωρίες αριθμών  
18. Ιστορία της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Ι.  
(1828-1933). Και 19. ΙΙ  (1934-έως σήμερα ) 
21. Η παιδαγωγική του νεοελληνικού διαφωτισμού. 
 
 

22. Η μετεκπαίδευση και η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (1880-έως σήμερα) 
23. Προσωπογραφία της ελληνικής παιδαγωγικής επιστήμης  
24. Ψυχικές διαταραχές παιδιών και εφήβων  
25. Δημοκρατία-Παγκοσμιοποίηση-Κράτος/Έθνος  
26. Νεότερα φιλοσοφικά ρεύματα  
27. Η γλώσσα στα κείμενα (Κειμενογλωσσία, υφολογία, 
ρητορική) 
28. Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου (16ος-19ος αι.) 
29. Μεσαιωνική ελληνική ιστορία: Βυζάντιο, Ευρώπη,  
σλαβικός και ανατολικός κόσμος 
30. Γενική τοπική ιστορία, οι πηγές και η μελέτη τους.  
31. Παράδοση και νεοτερικότητα στην ποίηση   
32. Σύγχρονη πεζογραφία  
33. Η νεοελληνική πεζογραφία στον 20ο αι. Η νοσταλγία της 
εφηβείας  
34. Περιγραφική στατιστική  Ι και 35.   ΙΙ 
36. Μαθηματικός προγραμματισμός  
37. Στατιστική  και θεωρία πιθανοτήτων . 
38. Ειδικά θέματα βιολογίας: Ανατομία και φυσιολογία 
ανθρώπου  
39. Βιολογία  
 

Επαγγελματικά Τύπου 2    
 

1. Θεωρίες της Αγωγής  
2. Διαταραχές του λόγου και της ομιλίας στη γλωσσική 
εξέλιξη του παιδιού 
3. Παιδαγωγική ψυχολογία Ι  και  4.   ΙΙ 
5.  Ειδική αγωγή Ι 
6.  Παραγωγή και χρήση διδακτικού υλικού Ι (με έμφαση στη 
διδασκαλία ΑΜΕΑ) και 7.  ΙΙ  
8. Διδακτική της γλώσσας. Διδασκαλία πρώτης ανάγνωσης 
και γραφής  
9.  Νεοελληνική γλώσσα. Το λεξιλόγιο  
10. Διδακτική της λογοτεχνίας  
11. Εφαρμοσμένη γλωσσολογία  
12. Νεοελληνική γλώσσα. Γραμματική και σύνταξη 
13. Διδακτική των μαθηματικών Ι και 14.  ΙΙ 
15. Φυσική Ι και  16. ΙΙ 
17. Διδακτική των φυσικών επιστημών  
18. Οργάνωση και λειτουργία των σχολικών μονάδων   
19. Ψυχοκοινωνιολογία της σχολικής τάξης  
20. Γνωστική και γλωσσική ανάπτυξη  
21. Η σχέση μαθητή-δασκάλου υπό το πρίσμα της 
αναπτυξιακής ψυχολογίας  
 
 

22. Ψυχομετρικά τεστ στην εκπαίδευση  
23. Ψυχοπαιδαγωγική (Σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής ψυχολογίας) 
24. Διάγνωση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση τη δυσλεξίας: Παιδαγωγική 
διάσταση  
25. Λογοτεχνία και εκπαίδευση  
26. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με την αξιοποίηση του δράματος και του 
θεάτρου  
27. Εικαστική αγωγή Ι και  28  ΙΙ 
29.  Φυσική Αγωγή 
30. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως ξένης ή ως δεύτερης γλώσσας.  
31.  Ιστορία της ελληνικής γλώσσας και προεκτάσεις στη διδασκαλία της νέας 
ελληνικής  
32. Εισαγωγή στους κώδικες του θεάτρου. Θεωρία και πράξη  
33. Διδακτική του θεάτρου 
34. Φωνητική και φωνολογία της ελληνικής γλώσσας: θεωρία και  ασκήσεις  
35.  Βασικές έννοιες της γεωμετρίας  
36. Ειδικά θέματα διδακτικής των μαθηματικών ΙΙ 
37.  Μαθηματικά θέματα  
38. Η φυσική μέσα από το πείραμα  
39. Σύγχρονη φυσική και εκπαιδευτικό πείραμα  (Ι και  ΙΙ) 
 
 
 

 

1. Αισθητική αγωγή: Εικαστικές τέχνες και σύνδεσή τους με την τέχνη του σήμερα  
 

Διεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά  
 

 

1. Κοινωνιολογία της παιδείας  
2. Συγκριτική παιδαγωγική  
3. Φιλοσοφία της Παιδείας 
4. Εκπαιδευτικά προβλήματα και εκπαιδευτική 
πολιτική  
5. Αναπτυξιακή ψυχολογία  
6. Πολιτική κοινωνικοποίηση και εκπαιδευτικό 
περιβάλλον   
7. Εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης  (Ιστορικές 
ρίζες των στοιχειωδών μαθηματικών  Ι ) 
8. Εξέλιξη της μαθηματικής επιστήμης (Ιστορικές 
ρίζες των στοιχειωδών μαθηματικών  ΙΙ ) 
9. Επιστημολογία των φυσικών επιστημών. Βασικές 
έννοιες και θεωρίες της φυσικής επιστήμης  
10. Περί του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος: 
Φιλοσοφία –στόχοι- μεθοδολογία-αξιολόγηση –
προοπτικές   
11. Σχολική παιδαγωγική: Ψυχοκοινωνιολογικές 
θεωρίες και έρευνες  
12. Πολιτική ιστορία της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης   
13. Παιδαγωγική της λογοτεχνίας  
14. Τα βιβλία πρώτης ανάγνωσης (Αλφαβητάρια) και τα 
Αναγνωστικά: παιδαγωγική διάσταση  
15. Ιδεολογικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της ανώτατης 
εκπαίδευσης στη σύγχρονη ελληνική και  ευρωπαϊκή 
πραγματικότητα   
16. Κοινωνική παιδαγωγική  
17. Η γυναικεία εκπαίδευση στην Ελλάδα (19οσ-
20ος αι)  
18. Το ιδεολογικό μήνυμα του ελληνισμού στην 
αγωγή  του ανθρώπου  
 

19. Ανθρώπινη οντολογία και κοινωνική τελεολογία  
20. Ψυχολογία της θρησκείας  
21. Κοινωνικοί θεσμοί, σύγχρονες κοινωνικές πολιτικές  
22. Λαογραφία: Κοινωνική συγκρότηση  
23. Λαογραφία: Ήθη και έθιμα  
24. Φιλολογική λαογραφία   
25. Κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική αλλαγή 
26. Αρχαία ελληνική μυθολογία, ιστορία και φιλοσοφία  
27. Ιστορία της τοπικής αυτοδιοίκησης στο ελληνικό κράτος  
28. Εισαγωγή στην ψυχογλωσσολογία: Προεκτάσεις για τη διδακτική 
της γλώσσας.  
29. Ρεαλισμός και μυθοπλασία  
30. Νέα τεχνολογία, εργασία και εκπαίδευση  
31. Εργασιακές σχέσεις  
32. Αστική λαογραφία  
33. Ηθική φιλοσοφία  
34. Εισαγωγή στην έμφυλη διάσταση των επιστημών του ανθρώπου 
και του πολιτισμού με έμφαση στην ανθρωπολογία των φύλων   
35. Έμφυλες αναπαραστάσεις στην παιδική λογοτεχνία  
36. Έθνος, εθνικισμός ταυτότητα και φύλο.  
37. Κοινωνικές διακρίσεις, προστασία της παιδικής ηλικίας και τα 
θεμελιώδη διεθνή και ευρωπαϊκά θεσμικά κείμενα για τα δικαιώματα 
του παιδιού.  
38. Η έμφυλη διάσταση των εκπαιδευτικών θεσμών στη νεότερη 
Ελλάδα   
39. Φιλοσοφία και πολιτισμός της κλασικής αρχαιότητας  
40. Η βιογραφική προσέγγιση  στη σύγχρονη λαογραφική έρευνα  
41. Οικονομικά της εκπαίδευσης  
42. .Μαθηματικά μοντέλα -  Παραγωγικότητα και ανάπτυξη στην εκπαίδευση  
43. Οικονομική μεγέθυνση και κοινωνική ευημερία    
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Διαθεματικά 
Επαγγελματικά  
 
 

 

Επαγγελματικά Νέου Τύπου 2   
 

 

Θεραπευτικά Ακαδημαϊκά 
 
 

1. Ψυχανάλυση και παιδαγωγική  
 
 

 

1. Η εκπαιδευτική διάσταση των Ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών  
 
 

 

1. Αναλυτικά προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια  
2. Διδακτική μεθοδολογία και πράξη Ι και 3.   ΙΙ 
4. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
5. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης  
6. Σπουδές, εργασία, και καθημερινότητα σε μια 
ενωμένη και συνεκτική Ευρώπη: Συγκριτική 
θεώρηση. 
7. Μαθησιακές δυσκολίες  
8. Ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο σχολείο  
9. Συμβουλευτική στην εκπαίδευση  
10. Θέατρο για παιδιά και νέους. Από το κείμενο 
στην παράσταση 
11. Αισθητική αγωγή: Εικαστικές τέχνες και η 
διδακτική τους  
12. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και της 
επικοινωνίας στην εκπαίδευση  
13. Δημιουργικές εφαρμογές των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση  
14. Φυσικές επιστήμες και περιβάλλον: Εργαστηριακή 
προσέγγιση   
15. Εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες και 
εκπαιδευτική τεχνολογία  
16. Ο κόσμος μας: Η διδασκαλία βασικών εννοιών 
αστρονομίας και επιστημών της γης 
17. Παρώθηση- Ενθάρρυνση και διαπροσωπικές 
σχέσεις στη σχολική τάξη.  
18. Εκπαίδευση και περιφερειακή ανάπτυξη: Ευρωπαϊκές 
πολιτικές  και η ελληνική εμπειρία   
19. Αξιολόγηση στην εκπαίδευση 
20. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών – 
Μικροδιδασκαλία 
21. Διαπολιτισμική παιδαγωγική-Διδακτική 
(Θεωρία και πράξη) 
22. Ανοιχτή από απόσταση εκπαίδευση. Πολιτικές 
και διεθνής πρακτική  
23. Ευρωπαϊκή και διεθνής διάσταση στην 
εκπαίδευση με έμφαση στο δημοτικό σχολείο    
24.  Κοινωνικοποίηση και υγεία του παιδιού 
25. Το παραμύθι και ο μάθος στην εκπαίδευση   
26. Ανάπτυξη και διοίκηση του ανθρώπινου 
δυναμικού της εκπαίδευσης  
27. Το παιδικό σχέδιο και η παιδαγωγική του 
αξιοποίηση 
28. Η δημιουργικότητα στην εκπαίδευση  
 
 

29. Επικοινωνία σχολείου, οικογένειας και 
κοινότητας 
30. Εκπαίδευση ενηλίκων από απόσταση με τη 
χρήση τεχνικών τηλεκπαίδευσης  
31. Διδακτικές και παιδαγωγικές εφαρμογές με τη 
χρήση του διαδικτύου  
32. Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη  
33. Ειδική αγωγή ΙΙ 
34. Αγωγή του λόγου και της ομιλίας  
35. Προγράμματα αντιμετώπισης παιδιών με 
αισθητηριακά προβλήματα  
36. Διαφυλικές σχέσεις  
37. Ψυχολογία ατομικών διαφορών  
38. Ναρκωτικές ουσίες στην παιδική και εφηβική 
ηλικία  
39. Ανάλυση δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού 
έργου για παιδιά με ειδικές ανάγκες  
40. Διάγνωση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση τη δυσλεξίας 
41.  Μουσική  παιδεία Ι  και  42.  ΙΙ 
43. Η ιστορία και η διδακτική της  
44. Το βιβλίο στην εκπαίδευση  
45. Παιδαγωγικά της λαογραφίας  
46. Θέατρο για παιδιά και νέους ως παράγοντας άρσης των 
έμφυλων διακρίσεων  
47. Εργασία, ανεργία και νέα τεχνολογία 
48. Νέες τεχνολογίες και νέες μορφές μεταμοντέρνας 
επικοινωνίας και εργασίας  
49. Η παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου ως 
μαθησιακού εργαλείου και εκπαίδευση από απόσταση  
50. Ειδικά θέματα διδακτικής των μαθηματικών Ι  
51. Διοίκηση κινδύνου στην εκπαίδευση Ι και 52. ΙΙ 
53. Σχεδιασμός – Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
λογισμικού   
54. Αξιοποίηση ανοικτού αλληλεπιδραστικού λογισμικού 
και σενάρια μάθησης.  
55. Αγωγή υγείας Ι και 56. ΙΙ 
57. Εκπαιδευτική τεχνολογία – Οπτικοακουστικά 
μέσα: Αρχές λειτουργίας και εφαρμογές στη 
διδασκαλία των φυσικών επιστημών Ι και 58.  ΙΙ 
59. Το μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις φυσικές 
επιστήμες  
60. Περιβαλλοντική εκπαίδευση  
61. Διδασκαλία  των φυσικών επιστημών σε 
περιβάλλον ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών) 
 
 

 
ΠΤΔΕ ΑΘΗΝΩΝ 
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Παράρτημα Ε.1.1.2: 
ΤΕΑΠΗ ΑΘΗΝΩΝ  
 2008-2009   

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2  

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 
 
 

 
Επαγγελματικά  Τύπου 1 

 

 

1. Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής  
2. Εισαγωγή στην Ψυχολογία  
3. Συναισθηματική ανάπτυξη με έμφαση στις 
ψυχοδυναμικές θεωρίες.  
4. Γνωστική ανάπτυξη του παιδιού και του 
εφήβου:  η θεωρία του Jean Piaget  
5. Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία 
6. Θεωρίες γνωστικής ανάπτυξης  
7. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία  
8. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης: 
κοινωνιολογική ανάλυση της ελληνικής 
εκπαίδευσης  
 

9. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  
10. Μεθοδολογία της έρευνας στις κοινωνικές  
επιστήμες, με έμφαση στις επιστήμες της αγωγής  
11. Μεθοδολογία των επιστημών του ανθρώπου:  
 στατιστική  
12. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην ψυχολογία με  
έμφαση στην παρατήρηση.  
13. Ελληνική ιστορία, 19ος αιώνας  
14. Ελληνική ιστορία, 20ος αιώνας  
15. Ιστορία της εκπαίδευσης  
 

 
Επαγγελματικά Τύπου 2     

 

1. Διδακτική πράξη: μέθοδος παρατήρησης, 
ψυχοπαιδαγωγικές θεωρητικές προσεγγίσεις  
2. Θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα στην περιβαλλοντική  
εκπαίδευση.   
3. Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού (σεμινάριο 40 ατόμων) 
4. Ο εκπαιδευτικός ως ερευνητής  
5. Ψυχολογία της εκπαίδευσης  
6. Σεμινάριο κοινωνιολογίας της εκπαίδευσης με θέμα 
«Εκπαιδευτικοί και κοινωνικές ανισότητες» 
7. Λογικο-μαθηματικές σχέσεις και αριθμητικές έννοιες 
στην προσχολική εκπαίδευση  
8. Χωρικές σχέσεις και γεωμετρικές έννοιες στην 
προσχολική εκπαίδευση  
9. Υλικά και δραστηριότητες διδασκαλίας 
μαθηματικών  
  

10. Εισαγωγή στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση  
12. Εισαγωγή στις βιολογικές επιστήμες (Υ) 
13. Διδακτική της βιολογίας και θέματα βιοηθικής.   
14. Κρουστά μουσικά όργανα και ηχογόνες πηγές.  Μια 
παιδαγωγική προσέγγιση της μουσικής.  
15. Διδακτική των εικαστικών τεχνών   
16. Εισαγωγή στο κουκλοθέατρο  
17. Σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας με την αξιοποίηση του 
δράματος και του θεάτρου.  
18. Εισαγωγή στους κώδικες του θεάτρου.. Θεωρία και 
πράξη (σεμινάριο)  
19. Εισαγωγή στη χρήση της φωτογραφίας  
 

1. Κατασκευή εννοιών στις φυσικές επιστήμες   

1. Εικαστικό εργαστήρι   

 
Διεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά  
 
 

1. Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της σχολικής 
επίδοσης  
2. Προγραμματισμός και διδασκαλία  
3. Εισαγωγή στην περιβαλλοντική εκπαίδευση 
4. Ανάπτυξη του παιδιού  
5. Παιχνίδι: o ρόλος του στην ψυχοκοινωνική 
ανάπτυξη (σεμινάριο)  
6. Κοινωνιολογικές και ψυχολογικές θεωρίες για 
την οικογένεια (σεμινάριο)  
7. Θεωρίες προσωπικότητας  (σεμινάριο) 
8. Συμβουλευτική ψυχολογία  
9. Η κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού (σεμινάριο) 
10. Οι κοινωνικές παράμετροι της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας  
11. Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της παιδικής 
ηλικίας  
12. Ζητήματα κοινωνικής θεωρίας (σεμινάριο) 
 

13. Κράτος και εκπαίδευση  
14. Εκπαιδευτική πολιτική (με έμφαση στην 
πολιτική για την εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής 
ηλικίας στην Ευρώπη) 
15. Εκπαιδευτική πολιτική: κοινωνιολογική 
ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής. 
16. Θεωρίες κοινωνικού φύλου  
17. Φύλο, πολιτισμικές πρακτικές και εκπαίδευση   
18. Θέματα ιστορίας και φιλοσοφίας των 
μαθηματικών  
19. Θεωρίες μουσικής και κινητικής αγωγής  
20. Ιστορία των εικαστικών τεχνών  
21. Παιδικό ιχνογράφημα 
22. Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία  
23. Γλώσσα, κοινωνία και νόηση  
24. Γραπτός λόγος, κοινωνία και νόηση  
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Διαθεματικά 
Επαγγελματικά  
 
 

Επαγγελματικά Νέου 
Τύπου 2   
 

Θεραπευτικά Ακαδημαϊκά 
 
 

1. Δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες: Η 
χρήση μικρών μελωδικών οργάνων  

 

1. Κατασκευή μουσικών οργάνων και μουσικά 
ιδιώματα (σεμινάριο) 
2. Κουκλοθέατρο και αυτοσχεδιασμοί  
 

3. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις σε ένα 
συνθετικό θέατρο, κούκλα-φιγούρα-
αντικείμενο 

1. Εκπαίδευση παιδιών μεταναστών και 
μειονοτήτων: ταυτότητες και κοινωνικές 
ιεραρχήσεις  
2. Εγγραμματισμός και παιδαγωγικές πρακτικές 
στην πρώιμη παιδική ηλικία  
3. Παιδαγωγική της ένταξης  
4. Εισαγωγή στην ειδική αγωγή  
5. Εκπαίδευση παιδιών με αισθητηριακές 
διαταραχές  (κώφωση, τύφλωση) 
6. Ο προφορικός λόγος καιν ο γραπτός στην 
αναπηρία  
7. Οικογένειες παιδιών με αναπηρία και σχολείο 
(σεμινάριο)  
8. Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση (σεμινάριο)  
9. Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση 
περιβαλλόντων μάθησης στην πρώτη σχολική 
ηλικία.  
10. Αγωγή υγείας  
11. Ανάπτυξη του λόγου  
12. Μέσα μαζικής επικοινωνίας και παιδί  
13. Διαταραχές των παιδιών της προσχολικής 
ηλικίας 
 

14. Εφαρμοσμένη συμβουλευτική ψυχολογία 
(σεμινάριο)  
15. Θέματα επικοινωνίας (εργαστήριο 40-50 
ατόμων) 
16. Εκπαίδευση και κοινωνικά δικαιώματα στην 
Ευρώπη  
17. Εξέλιξη των ιδεών στις φυσικές επιστήμες  
18. Έννοιες φυσικών επιστημών  
19. Θεατρικές εφαρμογές και διδακτική της 
φυσικής (5Κ1, 6Κ1) 
20. Εισαγωγή στην πληροφορική  
21. Κατασκευές μουσικών οργάνων  
22. Μουσική και κινητική αγωγή:  εφαρμογές 
στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία  
23. Εφαρμογές στη διδακτική των εικαστικών 
τεχνών  
24. Σύγχρονες και παραδοσιακές όψεις του 
θεάτρου σκιών, παιδαγωγικές εφαρμογές  
25. Διδακτική της λογοτεχνίας στην προσχολική 
εκπαίδευση  
26. Διγλωσσία και εκπαίδευση  

 
ΤΕΑΠΗ ΑΘΗΝΩΝ 
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Παράρτημα Ε.1.2.1:  
ΠΤΔΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2007-2008 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2   

 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 
 

Επαγγελματικά  Τύπου 1  
 
 

1. Κοινωνική, φιλοσοφική και ιστορική θεώρηση 
της εκπαίδευσης  (Υ) 
2. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία  
3. Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης  
4. Αστρονομία στην εκπαίδευση  
5. Φυσική γεωγραφία και περιβάλλον  
 

6. Εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης ΙΙ 
7. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  
8. Εισαγωγή στη φιλοσοφία της επιστήμης Ι  
9. Μαθηματική ανάλυση  
 
 
 

 

Επαγγελματικά Τύπου 2     
 

1. Οργάνωση διαδικασιών μάθησης στο 
σχολείο (Υ) 
2. Εκπαιδευτικές τεχνολογίες  και 
υπολογιστές στην εκπαίδευση (Υ) 
3. Γλώσσα και γραμματισμός στο σχολείο 
(Υ) 
4. Διδακτική των κοινωνικών επιστημών 
(Υ) 
5. Διδακτική των φυσικών επιστημών (Υ)  
6. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  
 

7. Πειραματική διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών  
8. Διδακτική της γεωγραφίας  
9. Έννοιες των φυσικών επιστημών και η 
διδασκαλία τους στο δημοτικό σχολείο  
10. Ψυχική υγεία και σχολείο  
11. Η σκιτσογραφία στην τέχνη  
12. Ασκήσεις στη διδακτική της λογοτεχνίας  
13. Ποικίλες προσεγγίσεις στη διδακτική της 
γλώσσας  
 

  

1. Θεωρία και διαδικαστική της μουσικής  
2. Θεατρική αγωγή για έκφραση και 
επικοινωνία ΙΙ 

3. Διδασκαλία θεμάτων γεωγραφίας  
 
 

Διεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά  
 
 

 

1. Μελέτη φυσικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος (Υ) 
2. Ιστορία του γυναικείου κινήματος στην 
Ελλάδα-19ος και 20ος αιώνας  
3. Φύλο και έθνος στην σύγχρονη 
πεζογραφία  
4. Λογοτεχνία και σχολείο  
5. Αναγνώσεις πολιτικής φιλοσοφίας: 
Διαφωτισμός  
6. Οι ανθρωπιστικές σπουδές στην 
εκπαίδευση  
7. Ιστορία των γυναικών  
 

8. Κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή των 
ταυτοτήτων του  φύλου  
9. Φιλοσοφία της παιδείας  
10. Λογοτεχνία και κοινωνία στην  Ελλάδα του 
μεσοπολέμου   
11. Νεοέλληνες  παιδαγωγοί  
12. Παιδί και ανάγνωση:  Ψυχολογική ανάπτυξη και 
λογοτεχνική εκπαίδευση  
13. Γνωσιολογικά ζητήματα της παιδείας  
14. Εισαγωγή στη θεωρία του πολιτισμού  
15. Μορφές οικογενειακής  οργάνωσης στη σύγχρονη 
κοινωνία  
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Διαθεματικά 
Επαγγελματικά  
(Επαγγελματικά 
Νέου Τύπου 1)   
 

 

Επαγγελματικά 
(Εφαρμοσμένα) Νέου Τύπου 
2   
 

Θεραπευτικά Ακαδημαϊκά 
 
 

 

  

 

1. Κοινωνικό φύλο και εκπαίδευση  
2. Μουσικοκινητική αγωγή  
 

3. Θεατρική αγωγή για έκφραση και 
επικοινωνία Ι 
 

 

1. Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις της ανάπτυξης του 
παιδιού (Υ) 
2. Παιδαγωγική της ένταξης (Υ) 
3. Αντιρατσιστική, αντισεξιστική, και 
διαπολιτισμική εκπαίδευση (Υ) 
4. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας-
ακαδημαϊκός αλφαβητισμός (Υ) 
5. Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας (Υ) 
6. Διδακτική της λογοτεχνίας (Υ) 
7. Τέχνες στην εκπαίδευση (Υ) 
8. Διδακτική των μαθηματικών (Υ) 
9. Γραμματισμός στις ΤΠΕ και διδασκαλία των 
ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο.   
10. Φυσικές επιστήμες για την εκπαίδευση του 
πολίτη 
11. Εικαστικές τέχνες  στο δημοτικό σχολείο   
12. Εκπαιδευτική πράξη και αναπηρία (έμφαση 
στις αισθητηριακές και τις κινητικές αναπηρίες) 
13. Φύλο, θετικές επιστήμες και νέες τεχνολογίες  
 

 
14. Εκπαιδευτική προσέγγιση της νοητικής 
καθυστέρησης στο γενικό σχολείο  
15. Φυσικές επιστήμες και πολιτισμός στην 
εκπαίδευση  
16. Εκπαιδευτικοί: Αποστολή, ρόλοι και επάγγελμα  
17. Ιατρική βάση προβλημάτων ακοής  
18. Σύνδεση οικογένειας και σχολείου  
19. Πολυτροπικότητα: Διαδικασίες κατανόησης και 
παραγωγής γραπτού λόγου.   
20. Διδακτική της ιστορίας: Δημόσιες  χρήσεις της 
ιστορίας  
21. Φυσική αγωγή Ι  
22. Φυσική αγωγή ΙΙ 
23. Εκπαιδευτική αξιοποίηση της σχολικής αυλής 
24. Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά  
   

 
ΠΤΔΕ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Παράρτημα Ε.1.2.2: 
ΤΕΠΑΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
2008-2009  

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2   

 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 
 
 

Επαγγελματικά  Τύπου 1  
 
 

 
1. Θεμελιώδη ζητήματα των επιστημών 
της αγωγής  
2. Εισαγωγή στις θεωρίες της Ανάπτυξης  
3. Νεοελληνική Ιστορία Ι 1204-1830 
4. Μεθοδολογία της έρευνας-
Τεχνογραφία-Στατιστική  
5. Νεοελληνική Ιστορία ΙΙ 1830-1940 
 
 
 
 

6. Εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία  
7. Μεθοδολογία της έρευνας στην ψυχολογία και την ειδική 
αγωγή  
8. Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία  
9. Εισαγωγή στην κοινωνιολογική σκέψη  
10. Ιστορία των ιδεών της προσχολικής αγωγής   
 
 

Επαγγελματικά Τύπου 2      
 

1. Νεοελληνική γλώσσα : Φωνολογία-
Μορφολογία  
2. Νεοελληνική γλώσσα: Σύνταξη-
Λεξιλόγιο 
3. Παιδική λογοτεχνία  
4. Έννοιες των μαθηματικών και εφαρμογές  
5. Εισαγωγή στη θεατρική τέχνη και αγωγή 
6. Αφηγηματολογία – Λογοτεχνία  
7. Σύγχρονα προγράμματα της προσχολικής 
αγωγής  
8. Διδασκαλία και μάθηση μαθηματικών 
εννοιών: Εφαρμογές 
 
 

9. Οργάνωση και προγραμματισμός της φυσικής 
αγωγής στην προσχολική και πρώτης σχολική ηλικία  
10. Τεχνική και ανάπτυξη Ι : Το θέατρο σκιών ως 
μέσον αγωγής και ανάπτυξης του παιδιού  
11. Βασική μουσική αγωγή 
12. Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία  
13. Παιδαγωγικά μοντέλα στην προσχολική 
εκπαίδευση 
14. Το παιδί ως αναγνώστης  
15. Εκπαιδευτικό λογισμικό για παιδιά  
16.  Διδακτική των μαθηματικών  
17. Αξιολόγηση του παιδιού  
 
 

1. Εισαγωγή στην εικαστική γλώσσα και αγωγή  
 

2. Πρακτικές εφαρμογές μουσικής 
παιδαγωγικής  

 
Διεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά  
 
 

1. Ερμηνεία πηγών και κειμένων νεοελληνικής ιστορίας  

1.Εισαγωγή στην ειδική Αγωγή  
2. Φυσιολογία της μάθησης  
3.  Ψυχολογία της Ανάπτυξης του παιδιού: 
Γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη 
4. Ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης Ι 
5. Ο λόγος του παιδιού και οι διαταραχές του  
6. Εκπαιδευτική Ψυχολογία  
7.  Μαθησιακές δυσκολίες  
8. Ιστορία και εκπαίδευση μειονοτικών ομάδων 
στην Ελλάδα  
9. Συγκριτική παιδαγωγική 
10. Μέσα επικοινωνίας και κοινωνία  
11. Επιστημολογία παιδαγωγικών θεωριών  
12. Θέματα παιδικής λογοτεχνίας  
13. Γλώσσα και εκπαίδευση στη Νεότερη 
Ελλάδα.  
14. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη Διεθνή 
του διάσταση  
15. Προσέγγιση των κοινωνικών σχέσεων στο 
εκπαιδευτικό περιβάλλον  
 16. Ψυχοκινητικές διαστάσεις της μάθησης και 
διδασκαλίας  
17. Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες  
 

18. Γνωστική ψυχολογία στην εκπαίδευση  
19. Εμψύχωση των ομάδων  
20. Επιπτώσεις του νευροβιολογικού μοντέλου 
στην εκπαίδευση  
21. Ιστορία της παιδικής λογοτεχνίας  
22. Ψυχανάλυση και παιδαγωγική  
23. Διγλωσσία και εκπαίδευση  
24. Η εικόνα ως σημειωτικό είδος και η σχέση 
της με τον ψυχισμό  
25. Κοινωνική ιστορία Ι: Κοινωνική ιστορία της 
νεώτερης και σύγχρονης Ελλάδα.  
26. Επικοινωνιακές σχέσεις βορρά-Νότου. 
27. Κλασικοί χαρακτήρες της παιδικής 
λογοτεχνίας 
28. Η ιστορία με εικόνες στα παιδικά βιβλία  
29. Παραμύθι για παιδιά: Λαϊκό και έντεχνο 
30. Ιστορία βόρειου ελληνισμού Ι:  Μακεδονία 
31. Κοινωνίες των Βαλκανίων  
32. Παιδική λογοτεχνία και φύλο  
33. Μειονοτικά ζητήματα και μειονοτική 
εκπαίδευση στη μεταπολεμική Ελλάδα  
34. Ιστορία βορείου ελληνισμού ΙΙ: Θράκη –
Ήπειρος  
35. Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία  
36. Ιδεολογία και παιδική λογοτεχνία  
37. Θέματα έρευνας στην κοινωνιογλωσσολογία  
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Διαθεματικά 

Επαγγελματικά 
 
 

 

Επαγγελματικά 
Νέου Τύπου 2 

 
 

Θεραπευτικά 
Ακαδημαϊκά 

 

  

1. Εισαγωγή στη μουσική παιδαγωγική  
2. Ρυθμική και κινητική αγωγή: Υποδομή και 
λειτουργία του παιδαγωγού  
  

3. Αυτοσχεδιασμός και ακρόαση μουσικής  
4. Ευαισθητοποίηση στη δυναμική των ομάδων 

 

1. Πολιτισμική κληρονομιά στην Εκπαίδευση  
2. Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών: 
Διδακτικά μέσα  
3. Έννοιες των φυσικών επιστημών και 
εφαρμογές  
4. Νεότερη και σύγχρονη τέχνη στην 
εκπαίδευση  
5. Θεμελιώδη ζητήματα της προσχολικής 
εκπαίδευσης  
6. Εισαγωγή στη ρυθμική και κινητική αγωγή  
7. Κοινωνικοποίηση του παιδιού 
προσχολικής ηλικίας 
 8. Ανθρώπινη οικολογία 
 9. Χώρος και διαδικασία αγωγής  
10. Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής 
αγωγής  
11. Προγράμματα και οργάνωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας  
12. Συμβουλευτική στην εκπαίδευση 
13. Μέσα επικοινωνίας και παιδική ηλικία 
14. Ψυχοπαιδαγωγική της επικοινωνίας 
15. Μορφολογία προσχολικού εξοπλισμού 
16. Εικαστικές δεξιότητες στην προσχολική 
ηλικία  
17. Μουσικοπαιδαγωγικές απόψεις και 
εφαρμογές  
18. Μουσείο και εκπαίδευση  
19. Σχεδιασμός εποπτικού υλικού 
 20. Μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι στην 
εκπαίδευση  
21. Η εικαστική γλώσσα στην προσχολική 
και σχολική ηλικία  
22. Παραδοσιακές τέχνες και εικαστικές 
εφαρμογές στην προσχολική ηλικία 
23. Εθνοτικές  ομάδες και διαπολιτισμική 
εκπαίδευση  
24.Εικαστική αφήγηση και παιδική ηλικία  
25. Κοινωνική ιστορία ΙΙ. Κοινωνική ιστορία 
της σύγχρονης Ελλάδας. Εργαλειακές 
εφαρμογές στην Προσχολική εκπαίδευση.  
26. Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση  
27. Φυσικές και περιβαλλοντικές επιστήμες: 
Εφαρμογές  
 

28. Παιδαγωγική οργάνωση του χώρου.  
29. Παιδαγωγικό υλικό και εφαρμογές του  
30. Εφαρμοσμένη παιδαγωγική στην προσχολική 
εκπαίδευση  
31. Εφαρμογές της γνωστικής ψυχολογίας στην 
εκπαίδευση  
32. Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες  
33. Αντιμετώπιση παιδιών με ψυχοκοινωνικές 
διαταραχές 
34. Εικονογράφηση παιδικού βιβλίου   
35. Παραγραμματισμοί και διδασκαλία της νέας 
ελληνικής στο Νηπιαγωγείο.   
36. Τέχνη και ανάπτυξη ΙΙ: Το θέατρο σκιών ως μέσον 
αγωγής και ανάπτυξης του παιδιού 
37. Το αντικείμενο στο παιχνίδι και στην 
πραγματικότητα  
38. Κατασκευές-Παιχνίδια με υλικά από τη φύση και 
την τεχνολογία  
 39. Εικαστικές δραστηριότητες με φυσικά υλικά  
 40.  Κοινωνία και υγεία. Θεωρητικές προεκτάσεις και 
πρακτικές εφαρμογές  
41. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις  
42. Θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  
43. Ευαισθητοποίηση στο λόγο της εικόνας    
44. Βιωματική εκπαίδευση 
45.  Σπουδές ειρήνης  
46. Εκπαίδευση παιδιών με νοητική καθυστέρηση  
47. Παιδαγωγικές προσεγγίσεις του έργου τέχνης και 
εφαρμογές  
48. Ολιστικές προσεγγίσεις στη μελέτη του φυσικού 
και του ανθρώπινου περιβάλλοντος  
49. Μεθοδολογία ανάπτυξης εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων για το 
νηπιαγωγείο.  
50. Χώρος και αγωγή στο σχολείο και την γειτονιά  
51. Μειονοτικές ομάδες και προσχολική εκπαίδευση  
52. Αστείο και παιδί  
53. Κοινωνικές σχέσεις και πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες  
54. Παιδικό βιβλίο-Εκδόσεις  
55. Συμβουλευτική γονέων  
56. Εκπαιδευτικά προγράμματα ρυθμικής και 
κινητικής αγωγής  
 

 
 

ΤΕΠΑΕ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Παράρτημα 
Ε.1.3.1: 
ΠΤΔΕ ΠΑΤΡΩΝ  
2008-2009 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2   

 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 
 

Επαγγελματικά Τύπου 1 
 

 
 

1. Σχεσιοδυναμική και προσωποκεντιρική 
συμβουλευτική  
2. Ιστορία νεοελληνικής εκπαίδευσης Ι 
3. Εισαγωγή στη γνωστική ψυχολογία 
4. Εξελικτική ψυχολογία Ι 
5. Εξελικτική ψυχολογία ΙΙ 
6. Μεθοδολογία έρευνας στην ψυχολογία  
7. Εισαγωγή στις νευροεπιστήμες  
8. Περιγραφική και επαγωγική στατιστική 
9. Κοινωνιολογία-Κοινωνιολογική θεωρία  
10. Εισαγωγή στη φυσική Ι  
11. Εισαγωγή στη Φυσική ΙΙ 
 

12. Νεοελληνική λογοτεχνία Ι 
13. Νεοελληνική λογοτεχνία ΙΙ 
14. Εισαγωγή στη φιλοσοφία Ι 
15. Νεότερη ελληνική Ιστορία Ι 
16. Νεότερη ελληνική Ιστορία ΙΙ 
17. Νεότερη ελληνική Ιστορία ΙV 
18. Χημεία Ι 
19. Θεωρία της μουσικής Ι 
20. Θεωρία της μουσικής ΙΙ 
21. Αισθητικές κατηγορίες και κοινωνική 
σημασία της τέχνης ΙΙ 
 
 

Επαγγελματικά  Τύπου 2   
 

 
 

1. Εισαγωγή στη συστημική παιδαγωγική  
2. Ψυχολογία γραπτής έκφρασης 
3. Διαδικασία της έρευνας στις κοινωνικές 
επιστήμες και την εκπαίδευση 
4. Σύγχρονη φυσική  
5. Γεωμετρία και η διδακτική της  
6. Μαθηματικά  
7. Ειδικά θέματα μαθηματικών και η 

8. Νεοελληνική Γλώσσα Ι  
9. Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ 
10. Νεότερη ελληνική ιστορία ΙΙΙ 
11. Χορωδία  
 

 

 

1.Εισαγωγή στην παιδαγωγική επιστήμη 
2. Ιστορία νεοελληνικής εκπαίδευσης ΙΙ 
3. Συγκριτική παιδαγωγική-ευρωπαϊκή 
διάσταση  στην εκπαίδευση 
4. Ειδικά θέματα συγκριτικής παιδαγωγικής 
5. Διδακτική φυσικών επιστημών  
6. Επιστημολογία  και διδακτική  
7. Φιλοσοφία της παιδείας 
8. Κοινωνικοψυχολογικές προσεγγίσεις της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας  
9. Θεωρία αναλυτικών προγραμμάτων  
10. Η σχέση της γλώσσας και του 
πολιτισμού/ κουλτούρας στην 
πολυπολιτισμική κοινωνία  
11. Ψυχολογία της οικογένειας 
12. Ψυχομετρία Ι 
13. Ψυχογλωσσολογία Ι 
14. Ψυχογλωσσολογία ΙΙ 
15. Εφαρμογές των αρχών της μάθησης 
στην κατανόηση φυσικομαθηματικών 
εννοιών. 
16. Κοινωνική αναπαραγωγή και σχολείο 
17. Εκπαίδευση και κοινωνική 
διαστρωμάτωση  
18. Οικονομία της εκπαίδευσης  
19. Εθνολογία της εκπαίδευσης  
20. Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική   
21. Ελληνική εκπαιδευτική πολιτική: 
Ειδικά θέματα 
 

22. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης και του 
σχολείου  
23. Κοινωνιολογική ανάλυση των νέων 
τεχνολογιών στην εκπαίδευση  
24. Εκπαιδευτική αξιολόγηση  
25. Σχολική αποτελεσματικότητα και 
ποιότητα στην εκπαίδευση  
26. Εκπαίδευση και φύλο  
27. Κοινωνικός και επαγγελματικός 
αποκλεισμός  
28. Κοινωνιολογική ανάλυση των 
εκπαιδευτικών πρακτικών  
29. Παιδική και νεανική λογοτεχνία  
30. Εισαγωγή στη θεωρία της λογοτεχνίας  
31. Εισαγωγή στη φιλοσοφία ΙΙ 
32. Νεοελληνικός διαφωτισμός και παιδεία  
33. Βασική γενετική-γενετική της 
συμπεριφοράς  
34. Βιοηθική  
35. Φιλοσοφία της θρησκείας  
36. Χριστιανική φιλοσοφία  
37. Ιστορία της μουσικής Ι 
38. Ιστορία της μουσικής ΙΙ 
39. Σύγχρονος χορός-ιστορία, εκπαίδευση, 
δημιουργία  
40. Αισθητικές κατηγορίες και κοινωνική 
σημασία της τέχνης Ι 
 

 

 
Διεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά  
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Διαθεματικά 
Επαγγελματικά  
 
 

Επαγγελματικά 
(Εφαρμοσμένα) Νέου 
Τύπου 2   
 

Θεραπευτικά 
Ακαδημαϊκά 
 

1. Επικοινωνία και αλληλεπίδραση στη 
σχολική τάξη 
 

 

 

1. Σκηνογραφία στο σχολικό χώρο  
 
 

 

1. Οδηγητική της παιδικής ηλικίας 
2. Σχεσιοδυναμική παιδαγωγική του 
προσώπου 
3. Σχολικός-εκπαιδευτικός-
επαγγελματικός προσανατολισμός και 
συμβουλευτική Ι 
4. Σχολικός-εκπαιδευτικός-
επαγγελματικός προσανατολισμός και 
συμβουλευτική ΙΙ 
5. Εισαγωγή στην επιστήμη της ειδικής 
αγωγής  
6. Αγωγή κωφού 
7. Ειδικές προσεγγίσεις στην αγωγή 
κωφού 
8. Γλωσσολογία νοηματικής γλώσσας 
και εκπαίδευσης 
9. Διδακτική της νεοελληνικής 
γλώσσας 
10. Προσεγγίσεις στη διδασκαλία της 
γλώσσας 
11. Κειμενικά είδη και διδασκαλία 
γραπτού λόγου  
12. Γλώσσα, διαθεματικότητα και 
σχέδια εργασίας (Projects) 
13. Ευρωπαϊκή διάστασης στη 
διδασκαλία: Curriculum και 
διδασκαλία 
14. Διδακτική μαθηματικών  
15. Διαπολισμική εκπαίδευση και τα 
ελληνικά  ως δεύτερη ξένη γλώσσα  
16. Διγλωσσία και δίγλωσση 
εκπαίδευση 
17. Διδακτικά μοντέλα και 
διαφοροποιημένοι πληθυσμοί 
18. Πολυγλωσσική πολυπολιτισμική 
εκπαίδευση 
19. Ειδικά θέματα στην εκπαίδευση 
μεταναστών αλλοδαπών 
20. Πρακτική άσκηση στη διδασκαλία 
μαθημάτων του δημοτικού σχολείου.  
21. Ανάγνωση, γραφή, δυσλεξία 
22. Πειραματική ανάλυση της 
ανάγνωσης και γραφής της ελληνικής 
γλώσσας 
23. Εφαρμογές για τη διαγνωστική 
αξιολόγηση και εκπαιδευτική 
αντιμετώπιση της δυσλεξίας και άλλων 
μαθησιακών δυσκολιών.  
24. Συμβουλευτική ψυχολογία στην 
εκπαίδευση Ι  
25. Συμβουλευτική ψυχολογία στην 
εκπαίδευση ΙΙ 

26. Συμβουλευτική της γυναίκας και 
του παιδιού: Ειδικά θέματα 
27. Ψυχομετρικές εφαρμογές στην 
εκπαίδευση 
28. Σχολική ψυχολογία Ι 
29. Σχολική ψυχολογία ΙΙ 
30. Εφαρμογές των αρχών της 
μάθησης στην εκπαίδευση 
31. Εκπαιδευτική πολιτική  
32. Εκπαίδευση ενηλίκων  
33. Εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων  
34. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και 
ανάπτυξη ανθρωπίνων πόρων  
35. Εκπαιδευτική πολιτική και  
εκπαίδευση εκπαιδευτικών  
36. Αξιολόγηση της επίδοσης των 
μαθητών  
37. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
συστημάτων και εκπαιδευτικών 
σχεδίων  
38. Εκπαίδευση και εργασία  
39. Οργάνωση-διοίκηση με Η/Υ 
40. Γλωσσολογία και διδασκαλία της 
γλώσσας  
41. Εισαγωγή στην επιστήμη των Η/Υ 
42. Εργαστήριο Η/Υ 
43. Εκπαιδευτικό λογισμικό  
44. Υπολογιστές και εκπαίδευση  
45. Οργανολογία και παιδαγωγική  
46. Θεωρία φυσικής αγωγής  
47. Δημιουργική μέθοδος θεατρικού 
παιχνιδιού  
48. Ο χορός στην εκπαίδευση   
49. Εκπαιδευτικό δράμα-διδακτική 
θεατρικών τεχνών  
50. Βιωματική κινησιολογία  
51. Πρακτικές ασκήσεις εικαστικής 
αγωγής Ι 
52. Πρακτικές ασκήσεις εικαστικής 
αγωγής ΙΙ 
53. Διδακτική μεθοδολογία εικαστικής 
αγωγής Ι 
54. Διδακτική μεθοδολογία εικαστικής 
αγωγής ΙΙ 
55. Στοιχεία γενικού σχεδίου  
56. Μεικτές τεχνικές και 
εφαρμοσμένες τέχνες  
57. Στοιχεία πλαστικής  
58. Γλυπτικές κατασκευές με 
ετερόκλητα στοιχεία   
59. Επεξεργασία λαϊκών μοτίβων  
 

 
ΠΤΔΕ ΠΑΤΡΩΝ  
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Παράρτημα Ε.1.3.2: 
ΤΕΕΑΠΗ Πατρών  
2008-2009 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2 
 

Διεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά  
 

Διαθεματικά  
(Επαγγελματικά  
Νέου Τύπου 1) 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 

Επαγγελματικά 
Τύπου 1 
 

Επαγγελματικά 
 Νέου Τύπου 2 
 

Θεραπευτικά  
Ακαδημαϊκά 

1. Διδακτική της μουσικής Ι (παρ.+εργ) 
2. Βασικές έννοιες οικολογίας (παρ + εργ.)  
3. Διδακτική της μουσικής ΙΙ (παρ.+εργ.)  
4. Διδακτική εννοιών των μαθηματικών για την 
προσχολική ηλικία  
 

5. Διδακτική εννοιών της φυσικής για την προσχολική 
ηλικία 
6. Αισθητική αγωγή  
 
 

1. Εθνογραφία 
 

 

1.  Γενική  παιδαγωγική 
2. Ανθρώπινα δικαιώματα  
3. Θεωρία της δημοκρατίας: Κλασσικές 
προσεγγίσεις και σύγχρονα προβλήματα  
4. Ιστορία τέχνης Ι 
5. Παιδική λογοτεχνία Ι 
6. Ανθρωπολογία και εκπαίδευση 
7. Ιστορία τέχνης ΙI  
8. Γνωστική ψυχολογία 
9. Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση 
10. Παιδική λογοτεχνία ΙΙ  
11. Συγκρότηση και ανάπτυξη της 
λογικομαθηματικής σκέψης 
12. Φιλοσοφία της παιδείας 
13. Αρχές εκπαιδευτικής πολιτικής  
14.  Τα δικαιώματα του παιδιού 
15. Πολιτική κοινωνιολογία 
16. Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και έλεγχος 
17. Φιλοσοφία της θρησκείας 
 

18. Το νεοελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
19. Ανάπτυξη και αξιολόγηση αναλυτικών 
προγραμμάτων 
20. Ειδικά θέματα διδακτικής εννοιών των 
μαθηματικών για την προσχολική ηλικία (σεμινάριο) 
21. Ειδικά θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής  
22. Θέματα κοινωνικής γλωσσολογίας 
23. Ψυχολογία της ανάγνωσης  
24. Θεσμοί προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης 
στην Ευρώπη 
25.  Κοιν/κή προσέγγιση της σχολικής γνώσης και 
των παιδαγωγικών πρακτικών  
26. Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών στη διδασκαλία και τη μάθηση 
27. Συγκριτική παιδαγωγική 
28. Θέματα ευρωπαϊκής ιστορίας 
29. Θέματα φιλοσοφίας κοινωνικών επιστημών 
30.  Ιστορικές και πολιτισμικές προσεγγίσεις στην 
εκπαίδευση (σεμινάριο) 
 
 

1. Εισαγωγή στην  ψυχολογία 
2. Εισαγωγή στην  κοινωνιολογία Ι 
3. Κοινωνική ψυχολογία  
4. Νεοελληνική ιστορία 
5. Πολιτισμική ανθρωπολογία 
6. Εισαγωγή στη φιλοσοφία 
7. Στατιστική Ι 
8. Νεοελληνική λογοτεχνία Ι 
9. Αναπτυξιακή ψυχολογία 
10. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 
11. Εισαγωγή στις νευροεπιστήμες 
12. Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης 
 

13. Μέθοδοι ερευνών ΙΙ (παρ+εργ.) 
14. Νεοελληνική λογοτεχνία ΙΙ 
15. Στατιστική ΙΙ (παρ.+εργ.) 
16. Εισαγωγή στην επιστήμη των μαθηματικών  
17. Θέματα γενετικής ψυχολογίας (σεμινάριο) 
18. Σχεδιασμός και εκπόνηση εκπαιδευτικής έρευνας 
19.  Αισθητικές θεωρίες 
20. Θεωρίες γλωσσικής ανάπτυξης 
21. Παιδαγωγικά ρεύματα για την προσχολική 
εκπαίδευση 
 

1. Εισαγωγή στις τεχνολογίες της πληροφορίας και 
των επικοινωνιών (παρ+εργ) 
2. Βασικά θέματα βιολογίας του ανθρώπου 
(παρ.+εργ.)  
3. Παιδαγωγική χειροτεχνία-τεχνολογία Ι (Παρ-εργ) 
4. Βασικές υπηρεσίες και  παιδαγωγικές χρήσεις του 
διαδικτύου (παρ+εργ.) 
5. Διδακτική των εικαστικών τεχνών ΙΙ (παρ+εργ.) 
6. Παιδαγωγική χειροτεχνία-τεχνολογία ΙΙ (Παρ-εργ) 
7. Ζητήματα δίγλωσσης εκπαίδευσης 
8. Σύγχρονες εφαρμογές τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών (παρ-εργ.) 
9. Τεχνολογίες της πληροφορίας και των 
επικοινωνιών στην εκπαίδευση (παρ+εργ.) 
10. Εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες και στην 
επιστημονική καλλιέργεια Ι (παρ+εργ.) 
11 Διδακτική της γλώσσας Ι (παρ.+εργ.) 
12. Ειδική εκπαίδευση Ι (παρ-εργ.) 
13. Εκπαιδευτικές μεθοδολογίες: Μοντέλα 
διδακτικής παρέμβασης  
14. Μουσικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο Ι 
(παρ+εργ.) 
15. Μουσειολογία φυσικών επιστημών 
16. Παιδαγωγικές δραστηριότητες με (και για) 
υπολογιστές στην πρώτη σχολική ηλικία (παρ.+εργ.) 
17. Ψυχολογική προσέγγιση του παιδικού 
ιχνογραφήματος (παρ+εργ.) 
 

18. Διδακτική εννοιών βιολογίας για την προσχολική 
ηλικία 
19. Διδακτική της γλώσσας ΙΙ (παρ. + εργ.) 
20. Διδακτική της πληροφορικής των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και των επικοινωνιών (παρ+εργ.) 
21. Διδακτική των θεατρικών τεχνών Ι 
22. Ειδικά θέματα διδακτικής εννοιών της φυσικής για 
την προσχολική ηλικία 
23. Ειδική εκπαίδευση ΙΙ: Μαθησιακές διαφορές και 
δυσκολίες (παρ+εργ)  
24. Εξ αποστάσεως εκπαίδευση  
25. Μουσικές δραστηριότητες για το νηπιαγωγείο ΙΙ  
(παρ+εργ.) 
26. Αγωγή υγείας (σεμινάριο) 
27. Διδακτική των θεατρικών τεχνών ΙΙ (παρ-εργ) 
28. Δραστηριότητες από τις φυσικές επιστήμες για το 
νηπιαγωγείο (σεμινάριο) 
29. Εισαγωγή στις φυσικές επιστήμες και στην 
επιστημονική καλλιέργεια ΙΙ (παρ+εργ.) 
30. Σχεδιασμός και αξιολόγηση προγραμμάτων 
εκπαίδευσης ενηλίκων  
31. Αναλυτικό πρόγραμμα και ευρωπαϊκή διάσταση στην 
εκπαίδευση 
32. Δια βίου μάθηση και εκπαιδευτικές πρακτικές 
33. Διαταραχές συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία 
(παρ+εργ.) 
34. Προχωρημένα θέματα διδακτικής της βιολογίας 
35. Προχωρημένα θέματα διδακτικής της φυσικής 
36. Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού 
λογισμικού (παρ+εργ.) 
 
 

1. Φιλοσοφία της τεχνολογίας 
 

 

1. Διδακτική των εικαστικών τεχνών Ι 
(παρ.+εργ.) 
2. Περιβαλλοντική  εκπαίδευση (παρ+εργ.) 
 

3. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση – εκπαίδευση ενηλίκων 
4. Εναλλακτικά   προγράμματα νηπιαγωγείου 
 

Επαγγελματικά  
Τύπου 2 
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Παράρτημα 
Ε.1.4.1:  
ΠΤΔΕ 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
2008-2009 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2   

 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 
 
 

 
Επαγγελματικά 

Τύπου 1 
 

1. Ιστορία νεοελληνικής εκπαίδευσης Ι 
2. Φιλοσοφία του νεοελληνικού διαφωτισμού 
3. Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία  
4. Βασική φυσική ΙΙ 
5. Εκπαιδευτική ψυχολογία  
6. Εισαγωγή στη στατιστική  
7. Στοιχεία ανάλυσης  
8. Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης ΙΙ 
9. Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας ΙΙ 
10. Νεοελληνική πεζογραφία (1790-2009)  
 

11. Εισαγωγή στη γλωσσολογία  
12. Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής  
13. Βασική φυσική Ι 
14. Η φυσική στην καθημερινή ζωή  
15. Γνωστική ψυχολογία  
16. Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας Ι 
17. Μέθοδοι έρευνας στο χώρο της φυσικής αγωγής και του 
αθλητισμού  
18. Εισαγωγή στην επιστημολογία  
19. Παιδαγωγική επιστημολογία  
20. Υπολογιστικά μαθηματικά  
21. Γεωμετρία  
 
 

 

 
Επαγγελματικά Τύπου 2      

 

1. Διδακτική της Γεωγραφίας  
2. Εισαγωγή στο νεοελληνικό λόγο  
3. Βασικές έννοιες των μαθηματικών 
θεωρία και πράξη  
4. Διδακτική μαθηματικών ΙΙ 
5. Γενική διδακτική ΙΙ  
6. Σχολική παιδαγωγική Ι  
7. Διδακτική της φυσικής και 
εργαστηριακές προσεγγίσεις της  
8. Εισαγωγή στα προβλήματα του λόγου 
και της ομιλίας  
 
 

9. Μαθησιακές δυσκολίες-Δυσλεξία  
10. Εκπαιδευτική αξιοποίηση λογισμικού γενικής 
χρήσης.  
11. Διδακτική των θρησκευτικών  
12. Διδακτική της γλώσσας Ι 
13. Γενική διδακτική Ι  
14. Αξιολόγηση στην εκπαίδευση. 
15. Πληροφορική στην εκπαίδευση  
16. Διδακτική της φυσικής αγωγής και του 
αθλητισμού  
17. Νοητική υστέρηση- Ευφυΐα  
 

 

 
 
 

 

1. Το παιδικό βιβλίο  
 

 

 
Διεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά  
 

1. Εκπαιδευτικές και εθνικές ιδέες στα Βαλκάνια 
το 19ο και 20ο αιώνα  
2. Αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνιών στην εκπαιδευτική  έρευνα  
3. Μικροκοινωνιολογικές προσεγγίσεις στη 
σχολική καθημερινότητα  
4. Φιλοσοφία της παιδείας Ι  
5. Ανάλυση σχολικών πρακτικών  
6. Οικονομικά της εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικός προγραμματισμός  
7. Ψυχολογία παιδικού σχεδίου  
8. Εξελικτική ψυχολογία  
9. Διαπολιτισμική εκπαίδευση Ι  
10. Κοινωνιολογικά ζητήματα  
11. Εκπαίδευση και ΜΜΕ (Κοινωνιολογία) 
12. Κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές έννοιες 
για την κατανόηση της φυσικής αγωγής και του 
αθλητισμού  
 

13. Φιλοσοφία της παιδείας ΙΙ 
14. Κοινωνική φιλοσοφία  
15. Θεματική γεωγραφία  
16. Διδακτική των μαθηματικών Ι 
17. Θέματα από την ιστορία των 
μαθηματικών  
18. Γενική ψυχολογία ΙΙ 
19. Ψυχολογία της εφηβείας: Ψυχική υγεία 
και ανθεκτικότητα  
20. Κοινωνιογνωστική και συναισθηματική 
ανάπτυξη του παιδιού και εμπειρικές 
εφαρμογές  
21. Διαταραχές στην ανάγνωση και την 
γραφή  
22. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι 
23. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΙΙ 
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Διαθεματικά 
Επαγγελματικά  
 
 

Επαγγελματικά Νέου Τύπου 2  
 

 

Θεραπευτικά Ακαδημαϊκά 
 
 

 

  

 
 
 

 

 

1. Διδακτική ‘Μελέτης του Περιβάλλοντος’ 
2. Παιδική λογοτεχνία με έμφαση στην παιδική 
ποίηση  
3. Οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος Ι  
4. Προσομοιώσεις και οπτικοποιήσεις στη 
μαθησιακή διαδικασία  
5. Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή  
6. Η προσωπικότητα και το έργο του 
εκπαιδευτικού  
7. Ανθρώπινα δικαιώματα- Παιδαγωγική της 
ειρήνης 
8. Διδακτική της γλώσσας ΙΙ.   
9. Τεχνικές του αφηγηματικού λόγου στην 
εκπαιδευτική πράξη  
10. Παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές 
διαστάσεις της φυσικής αγωγής και του 
Αθλητισμού  
11. Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική  
12. Παιδαγωγική της ένταξης  
13. Εισαγωγή στη διδακτική της Ιστορίας  
14. Σχολικές βιβλιοθήκες  
 
 

15. Περιβαλλοντικές  επιστήμες  
16. Σχολική παιδαγωγική ΙΙ 
17. Διοίκηση της εκπαίδευσης και εκπαιδευτική 
πολιτική  
18. Οργάνωση του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος ΙΙ 
19. Εκπαιδευτικό λογισμικό  
20. Προβλήματα λόγου και ομιλίας ΙΙ 
21. Παιδαγωγική συμβουλευτική  
22. Διαπολιτισμική εκπαίδευση ΙΙ (Πρακτική 
προσέγγιση) 
23. Διαπολιτισμική διδακτική (Διδακτική σε 
πολυπολιτισμικές τάξεις ) 
24. Εναλλακτικές χρήσεις της λογοτεχνίας στη 
διδασκαλία της γλώσσας  
25. Πρώτη ανάγνωση και γραφή   
26. Διδακτικές μέθοδοι στην ειδική παιδαγωγική  
27. Εισαγωγή στις τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνιών  

 
ΠΤΔΕ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2   

 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά  
 

Επαγγελματικά Τύπου 1 
 

 

1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (Υ) 
2. Εισαγωγή στην ψυχολογία με έμφαση στις 
γνωστικές λειτουργίες (Υ) 
3. Εισαγωγή στην εκπαιδευτική πολιτική  
4. Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης Ι 
5. Φιλοσοφία και παιδαγωγική ανθρωπολογία  
6. Ψυχοφυσιολογία Ι 
7. Εξελικτική ψυχολογία  
8. Εισαγωγή στην υπολογιστική στατιστική  
9. Στατιστική κοινωνικών επιστήμων  
10. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας  
11. Νεοελληνική πεζογραφία  
12. Φιλοσοφία παιδείας ΙΙ 
13. Νεοελληνική λογοτεχνία (Γενιά του τριάντα) 
14. Εισαγωγή στη φιλοσοφία  
 

15. Γνωστική ψυχολογία  
20. Παιδαγωγικές θεωρίες του 20ου αιώνα 
16. Γνωστική ψυχολογία ΙΙ  
17. Ιστορία της φιλοσοφίας  
18. Θέματα μεθοδολογίας εκπαιδευτικής έρευνας  
19. Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης ΙΙ  

 
Επαγγελματικά Τύπου 2     
 

1. Ιστορία  της νεοελληνικής Ελλάδας και 
του νεοελληνικού πολιτισμού Ι (Υ) 
2. Εισαγωγή στην ψυχοπαθολογία του 
παιδιού-ειδική αγωγή (Υ) 
3. Κοινωνική ψυχολογία (Υ) 
4. Θεωρία της λογοτεχνίας (Υ) 
5. Διδακτική των μαθηματικών Ι (Υ) 
6. Κοινωνική αγωγή και προσχολική 
εκπαίδευση  
7. Κλινική ψυχολογία  
8. Ψυχολογία κινήτρων  
9. Διδακτική μαθηματικών ΙΙ  

10. Εισαγωγή στις εικαστικές τέχνες-
θεωρία και πράξη  
11. Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία και 
τη μικρή ιστορία  
12. Θεατρική παιδεία και πράξη  
13. Θεμέλια προμαθηματικών εννοιών 
14. Μοντέρνα και σύγχρονη τέχνη –θεωρία 
και πράξη  
15. Μουσική IV 
16. Θέματα διδακτικής μαθηματικών στο 
Νηπιαγωγείο   
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

1. Θεατρική παιδεία (Υ) 
2. Επιστήμη της τέχνης και εικαστικές 
τέχνες (Υ) 
3. Μύθος και μυθολογία (Υ) 
4. Φιλοσοφία παιδείας Ι (Υ) 
5. Εισαγωγή στη διαπολιτισμική 
εκπαίδευση 
6. Εκπαιδευτική ψυχολογία   
7. Νεοελληνική μυθολογία  
8. Ιστορία της νεοελληνικής Ελλάδας και 
του νεοελληνικού πολιτισμού ΙΙ   
9. Δραματοποίηση-θεατρική έκφραση –
ρυθμός και κίνηση  
10. Ηθολογία-Βιολογία  
11. Εισαγωγή στις έννοιες των φυσικών 
επιστημών  
12. Νεοελληνική ποίηση  
 
 
 
 
 
 

13. Ψυχοφυσιολογία ΙΙ  
14. Κουλτούρα και κοινωνία  
15. Ανάπτυξη πληροφορικών συστημάτων 
εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης  
 

 
 

 
Διεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά  
 
 

Παράρτημα Ε.1.4.2:  
 ΠΤΝ 
 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  
 2008-2009 
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Διαθεματικά 
Επαγγελματικά  
 
 

 
 

Επαγγελματικά Νέου 
Τύπου 2  
 

 

Θεραπευτικά 
Ακαδημαϊκά 
 

  

 

 
 

 

 

1. Διαπολιτισμική εκπαίδευση-Διδακτικές 
εφαρμογές (Υ) 
2. Αγωγή  υγείας Ι (Υ) 
3. Προσχολική παιδαγωγική- Σύγχρονες 
διδακτικές προτάσεις  (Υ) 
4. Διδακτική των εννοιών των φυσικών 
επιστημών στο νηπιαγωγείο Ι (Υ) 
5. Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 
(Υ) 
6. Πληροφορική και εκπαίδευση-Νέες 
τεχνολογίες (Υ) 
7. Παιδική λογοτεχνία (Υ) 
8. Διδασκαλία-εφαρμογές Ι και 9. ΙΙ(Υ) 
10. Οργάνωση και λειτουργία του 
νηπιαγωγείου  
11. Προσχολική παιδαγωγική-διδακτικές 
προσεγγίσεις   
12. Η δυναμική των οικογενειακών 
συστημάτων μέσα από το παιδικό σχέδιο  
13. Συμβουλευτική στην ειδική αγωγή  
14. Στοιχεία παιδαγωγικής  
15. Συστημική θεωρία της οικογένειας   
16. Εισαγωγή στην πληροφορική και 
εκπαίδευση-νέες τεχνολογίες 
17. Διδακτική των εννοιών των φυσικών 
επιστημών στο νηπιαγωγείο ΙΙ  
18. Το διεθνές παραμύθι  
19. Ζωγραφική-θεωρία και πράξη  
20. Θεατρικό παιχνίδι  
21. Σύγχρονες τάσεις στην προσχολική 
αγωγή και εκπαίδευση  
 

22. Το μυθικό πλαίσιο της παραδοσιακής 
και σύγχρονης κοινωνίας  
23. Το γένος/φύλο στην παιδική λογοτεχνία  
24. Αίσωπος και αισώπειος μύθος   
25. Ψυχολογία αποκλίνοντος παιδιού  
26. Εκπαιδευτικά προγράμματα με τη χρήση 
Η/Υ Ι 
27. Ρύπανση περιβάλλοντος  
28. Δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό 
στις μαθηματικές δραστηριότητες  
29. Συμβουλευτική γονέων  
30. Το μουσείο ως χώρος εκπαίδευσης στις 
φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία 
31. Γλώσσα και κοινωνικές διαδικασίες   
32. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στο 
εκπαιδευτικό σύστημα  
33. Αξιολόγηση και προγράμματα 
παρέμβασης στην ειδική αγωγή  
34. Θέματα γνωστικής και εκπαιδευτικής 
ψυχολογίας:  Αυτό-ρύθμιση - Αυτό-
ρυθμιζόμενη μάθηση  
35. Εκπαιδευτικά προγράμματα με τη χρήση 
Η/Υ ΙΙ.  
36. Περιβαλλοντική αγωγή  
37. Θέματα διδακτικής φυσικών εννοιών  
38. Αγωγή υγείας ΙΙ  

 

 
ΠΤΝ 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
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Παράρτημα 
Ε.1.5.1: 
ΠΤΔΕ ΚΡΗΤΗΣ 
2008-2009 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2 

 

Μονοεπιστημο-
νικά 
Ακαδημαϊκά 1  

 
Επαγγελματικά Τύπου 
1 

1. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική 
2. Επιστημολογικά και μεθοδολογικά 
ζητήματα της Συγκριτικής Παιδαγωγικής  
3. Θεμελιωτές της Συγκριτικής 
Παιδαγωγικής 
4. Επιστημολογία και μεθοδολογία της 
ιστορίας της παιδείας  
5. Ανακαινιστές της παιδαγωγικής σκέψης 
και πράξης. Καινοτομίες στην εξέλιξη της 
Παιδαγωγικής: Comenius, J. J. Rousseau, 
Herbart 
6. Ιστορικά Παιδαγωγικά Κείμενα 
7. Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης 
8. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 
9. Ανθρωπολογικές προσεγγίσεις της 
διαπολιτισμικής αλληλεπίδρασης 
10. Εισαγωγή στη Γενική Ψυχολογία 
11. Ανατομία και Λειτουργία του Κεντρικού 
Νευρικού Συστήματος   
12. Θέματα Γνωστικής Ψυχολογίας  
13. Θυμικές καταστάσεις μαθητών και 
μάθηση 
14. Ψυχολογία του Παιδιού Ι 
15. Ψυχολογία του εφήβου 
16. Ψυχολογία της προσωπικότητας 
17. Εισαγωγή στην Ψυχοπαιδαγωγική έρευνα 
και μεθοδολογία 
18. Θέματα Ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας και 
μεθοδολογίας 
19. Στατιστική περιγραφική εφαρμοσμένη 
στην Ψυχοπαιδαγωγική 
 

20. Στατιστική επαγωγική εφαρμοσμένη στην 
Ψυχοπαιδαγωγική 
21. Νεοελληνική Ποίηση Ι 
22. Νεοελληνική Ποίηση ΙΙ 
23. Νεοελληνική Πεζογραφία Ι 
24. Νεοελληνική Πεζογραφία ΙΙ 
25. Θεωρητική Γλωσσολογία 
26. Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας 
27. Συγκριτική Φιλολογία  
28. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία 
29. Ιστορία στη Φιλοσοφίας 
30. Συστηματική Φιλοσοφία 
31. Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία  
32. Μέθοδοι μελέτης της Iστορίας  
33. Βυζαντινή Ιστορία 
34. Νεότερη Ελληνική Ιστορία 
35. Ιστορία της Κρήτης 
36. Iστορία της Ευρώπης  
37. Παγκόσμια Iστορία  
38. Στοιχεία θεωρίας αριθμών 
39. Στοιχεία Λογικής και φιλοσοφίας των 
Μαθηματικών 
40. Εισαγωγή στη Θεωρία πιθανοτήτων και την 
στατιστική 
41. Bασικές αλγεβρικές έννοιες 
42. Στοιχεία μαθηματικής ανάλυσης 
43. Bασικές έννοιες Φυσικής 
44. H Φυσική σήμερα  
45. Γενική Βιολογία 
46. Bιολογία ανθρώπου  

Επαγγελματικά Τύπου 2 
 
 

1. Ο  “αρχαίος κόσμος”  στη Νεοελληνική 
Εκπαίδευση 
2. Ψυχολογία των Μαθηματικών (Σεμινάριο) 
3. Ψυχολογία της ανάγνωσης 
4. Ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη και αγωγή του 
παιδιού 
5. Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη 
Ι και 6. ΙΙ 
7. Μάθηση και Διδασκαλία παραγωγής του 
γραπτού λόγου 
8. Σύγχρονες μεταπιαζετικές θεωρίες μάθηση 
και εκπαιδευτικής πράξης  
9. Μάθηση και διδασκαλία της πρώτης 
γραφής  
10. Μάθηση της πρώτης ανάγνωσης και 
γραφής 
11. Δυναμική των ομάδων 
12. Ψυχοπαιδαγωγική ατόμων με φυσικές 
ανεπάρκειες 
13. Ψυχοπαιδαγωγική Ατόμων με Νοητικές 
Ανεπάρκειες  
14. Ψυχοπαιδαγωγική ατόμων με γλωσσικές 
διαταραχές 
15. Ψυχοπαιδαγωγική Αυτιστικών Παιδιών  
16. Διαταραχές της Μάθησης I 
17. Ψυχοπαιδαγωγική της ανάγνωσης: 
Δυσκολίες στη μάθησή της  

18. Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας  
19. Θεωρίες και μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης  
20. Εσωτερική διαφοροποίηση και εξατομίκευση της 
διδασκαλίας και της μάθησης  
21. Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτικό λογισμικό 
22. Διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος 
23. H αντιμετώπιση της αγωγής του λόγου στην τάξη 
24. Μεθοδολογία της διδασκαλίας της πρώτης 
ανάγνωσης και γραφής. 
25. Μυθολογία: Οι δομές δράσης – Τα πρόσωπα και οι 
πράξεις τους 
26. Οι μεγάλες μη χριστιανικές θρησκείες 
27. Ο Χριστιανισμός 
28. Τα Θρησκευτικά στην εκπαίδευση 
29. Εισαγωγή στη Μουσική 
30. Μουσικοπαιδαγωγικά συστήματα 
31. Mορφές κοινωνικής συμπεριφοράς σε πρωτογενείς  
ομάδες   
32. Βασικές έννοιες γεωμετρίας και η διδακτική τους   
33. Ενότητες από το πρόγραμμα των Μαθηματικών 
του Δημοτικού Σχολείου 
34. Μαθησιακές δυσκολίες στα Μαθηματικά 
35. Μεθοδολογία της Διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο 
36. Γλώσσες προγραμματισμού 
37. Bάσεις δεδομένων 
38. Σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής 
(σεμινάριο) 
 

  
 

1. Η αρχιτεκτονική συγκρότηση της μαγικής πόλης 
(μακέτα) 
 

2. Πρακτικές τέχνες του θεάτρου και  θεωρία του 
δράματος 
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Διεπιστημονι-
κά 

Ακαδημαϊκά 
 

Διαθεματικά 
Επαγγελματι-

κά  

1. Παιδαγωγική προσέγγιση της Ιστορίας 
2. Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Σχολείο 
3. Πολιτιστική κληρονομιά και Εκπαίδευση: Το παράδειγμα 
των σχολικών μουσείων 
4. Ισότητα των δύο φύλων και εκπαίδευση 
5. "Διαπολιτισμικές - διαγλωσσικές και διαπολιτισμικές 
διαστάσεις της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας" 
6. Η Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης  γλώσσας 
7. Η διδασκαλία σε πολυπολιτισμικές τάξεις 
8. Μοντέλα δίγλωσσης εκπαίδευσης 
9. Η διδασκαλία της Ιστορίας στην ελληνική Διασπορά  
10. Θέματα Ευρωπαϊκής και Οικουμενικής διάστασης στην 
Εκπαίδευση 
11. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 
12. Διεθνείς οργανισμοί και εκπαίδευση 
13. Εισαγωγή στην Δια βίου Μάθηση -Επιμόρφωση 
Ενηλίκων  
14. Διαδίκτυο και εκπαίδευση στην κοινωνία της γνώσης 
15. Νέες Τεχνολογίες και Εκπαίδευση από Απόσταση (E-
Learning)  
16. Εκπαίδευση από απόσταση – Σχεδιασμός εκπαιδευτικού 
υλικού 
17. Η Τηλεδιάσκεψη στο Σύγχρονο Σχολείο: Θεωρία και 
Πράξη 
18. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού 
19. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
20. Ψυχοδυναμική της σχολικής τάξης 
21. Μαθησιακές δυσκολίες στην παραγωγή του γραπτού 
λόγου  
22. Συμβουλευτική και Αγωγή Υγείας ατόμων με τάσεις 
εξάρτησης και εθιστικές συμπεριφορές 
23. Μάθηση και Διδασκαλία της γραπτής έκφρασης με χρήση 
πολυμέσων  
24. Επικοινωνία και διαπροσωπικές σχέσεις. 
25. Αγωγή και εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές ανάγκες  
26. Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με διαταραχές συμπεριφοράς 
27. Κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση παιδιών με ιδιαίτερες 
ανάγκες/δυσκολίες 
28. Διαταραχές της Μάθησης ΙI  
29. Ψυχοπαιδαγωγική παιδιών με ιδιαίτερες 
ανάγκες/δυσκολίες 
30. Αξιολόγηση αναγνωστικών δεξιοτήτων 
31. Αφανές ή λανθάνον Α.Π.  
32. Σχολικά εγχειρίδια  
33. Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και μάθησης  
34. Διαθεματική  προσέγγιση των αξιών  
35. Το μονοθέσιο σχολείο και οι ιδιαιτερότητές του  
36. Διδακτική και εκπαίδευση για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
37. Παραδοσιακά και σύγχρονα Ο-Α μέσα διδασκαλίας και 
μάθησης 
38. Νέες τεχνολογίες  
39. Αναλυτικό πρόγραμμα και υπερμέσα 
 

40. Πολυγραμματισμός/ συμβολικές αναπαραστάσεις, 
υπερμεσικά εργαλεία και διδακτικά σενάρια  
41. Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε 
διαδικτυακό περιβάλλον (World Wide Web) 
42. Τηλεμάθηση – Η εκπαιδευτική χρήση του δικτύου Internet 
43. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 
44. Ψηφιακά μέσα, κινούμενη εικόνα και εκπαιδευτική 
διαδικασία  
45. H Αξιολόγηση της επίδοσης των Μαθητών  
46. H αξιολόγηση της διδασκαλίας  
47. H Αξιολόγηση του Αναλυτικού Προγράμματος και των 
Σχολικών Βιβλίων  
48. Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου και αποτελεσματικότητα 
σχολείου  
49. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης των μαθητών 
50. Διδασκαλία κειμένων 
51. Γλωσσολογία και λογοτεχνικό κείμενο 
52. Σύστημα αγωγής του προφορικού λόγου 
53. Εικαστική έκφραση του παιδιού: Ζωγραφική και 
εφαρμογές 
54. Εικαστική έκφραση του παιδιού: Γλυπτική και εφαρμογές 
55. Κεραμική 56. Χειροτεχνία,  57. Κουκλοθέατρο 
58. Φυσική αγωγή Ι και 59. Φυσική αγωγή ΙΙ 
60. Αγωγή Υγείας 
61. Διδασκαλία Φυσικής Αγωγής 
62. H Σωματική Κίνηση στη Διαθεματική Διδασκαλία    
63. Μεθοδολογία της Αισθητικής Αγωγής 
64. Μεθοδολογία της διδασκαλίας των κοινωνικών σπουδών 
στο Δημοτικό Σχολείο  
65. Μεθοδολογία της διδασκαλίας των Μαθηματικών στο  
Δημοτικό Σχολείο  
66.. Προμαθηματικές διαδικασίες και έννοιες και η διδακτική 
τους 
67. Εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας των Μαθηματικών στο 
Δημοτικό Σχολείο 
68. Το μαθηματικό παιγνίδι στη σύγχρονη διδασκαλία των 
Μαθηματικών 
69. Πειραματική Φυσική και Χημεία   
70. Ενότητες από το πρόγραμμα της Φυσικής και Χημείας του 
Δημοτικού Σχολείου  
71. Τεχνολογία και Τεχνολογικές Κατασκευές 
72. Στοιχεία Οικολογίας: Οικοσυστήματα και  προστασία του 
περιβάλλοντος 
73. Περιβαλλοντική εκπαίδευση  
74. Εισαγωγή στην Πληροφορική 
75. Το μάθημα της Πληροφορικής στο Σχολείο 
76. Oι υπολογιστές στη διδακτική των θετικών επιστημών 
(σεμινάριο) 
77. Ηλεκτρονικό  γραφείο (σεμινάριο) 
78. Τεχνολογία ανάπτυξης ιστοσελίδων 
79. Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 

1. Θεωρίες κοινωνικοποίησης και μοντέλα 
διαπολιτισμικής- διαγλωσσικής κοινωνικοποίησης  
2. Πολιτική Κοινωνικοποίηση και Εκπαίδευση 
3. Η Ελληνική Μυθολογία και η παιδαγωγική της 
διάσταση 
4. Εισαγωγή στην ιστορία της αγωγής  
5. Ιστορία της παιδείας «από τα κάτω» 
6. Η παιδεία στην Κρήτη (1898-1913) 
7. Νεοελληνικός Διαφωτισμός  
8. Τοπική ιστορία: Ιστορίες σχολείων  
9. Ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση 
10. Κοινωνιογλωσσολογία 
11. Πρόβλημα της σημερινής ελληνικής κοινωνίας  
12. Το φύλο στην ιστορία της εκπαίδευσης  
13. Μετανάστευση και Εκπαίδευση  
14. Θέματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής  
15. Διγλωσσία και δίγλωσση εκπαίδευση 
16. Η ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά 
17. Η Εκπαίδευση στις χώρες της Ευρώπης 
18. Η εκπαίδευση στον «Τρίτο Κόσμο» 
19. Εκπαιδευτική Πολιτική και Εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση (Διεθνής προβληματική και ελληνική 
περίπτωση) 
20. Κράτος και Εκπαίδευση 
21. Εκπαίδευση, "Κοινωνία της γνώσης" και μετα-
βιομηχανική εποχή  
22. Η εκπαιδευτική πολιτική του Ελευθερίου 
Βενιζέλου στην Κρήτη 
23. Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική 
24. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ευρώπη 
 
 

25. Ψυχολογία Κινήτρων 
26. Γνωστική ανάπτυξη του παιδιού 
27. Συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού  
28. Ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού 
29. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην 
ψυχοπαιδαγωγική έρευνα.  
30. Αναλυτικά  προγράμματα  
31. Αναλυτικό  πρόγραμμα και η Νέα Ευρώπη  
32. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας στο 
Νεοελληνικό Δημοτικό Σχολείο από το 1828 μέχρι το 
1910  
33. Παγκόσμιες σπουδές  
34. Παιδική Λογοτεχνία  
35. Ελληνική Λαογραφία 
36. Ιστορία του γλωσσικού ζητήματος 
37. Εισαγωγή στην αφηγηματολογία 
38. Κοινωνιολογία της θρησκείας 
39. Ιστορία της Τέχνης 
40. Θέατρο για παιδικό και νεανικό κοινό 
41. Παράδοση και κοινωνική αλλαγή   
42. Κοινωνιολογία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων  
43. Κοινωνιολογία των μέσων μαζικής επικοινωνίας  
44. Γεωγραφία 
45. Αρχαία Ελληνική Ιστορία  
46. Θέματα ιστορίας και επιστημολογίας των 
Μαθηματικών   
47. Γη και Σύμπαν 
48. Φυσική Γεωγραφία 
49. Θέματα ιστορίας και επιστημολογίας της φυσικής 
  

 
ΠΤΔΕ Κρήτης 
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Θεραπευτικά 
Ακαδημαϊκά  

 

Επαγγελματικά Νέου 
Τύπου 2 

 
 

1. Σπουδαστήριο Ιστορικού και Φιλοσοφικού Παιδαγωγικού Λόγου  
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Παράρτημα 
Ε.1.5.2: 
ΠΤΠΕ ΚΡΗΤΗΣ 
2008-2009 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2 

 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 

 

Επαγγελματικά Παλαιού 
Τύπου 1 

 
 

1.Σεμινάριο πτυχιακής εργασίας  
2. Παιδική λογοτεχνία  
3. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία  
4. Σεμινάριο πτυχιακής εργασίας 
5. Μεθοδολογία ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας Ι  
6. Εξελικτική ψυχολογία Ι  
7. Αναπτυξιακή ψυχολογία βρεφών και 
νηπίων  
8. Ελληνική ιστορία ΙΙΙ 
 

9. Εισαγωγή στη φιλοσοφία  
10. Νεοελληνική γλώσσα Ι: Ιστορική εξέλιξη-
Γραμματεία  
11. Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης  
12. Σεμινάριο παιδαγωγικών: Ιστορία της 
νεοελληνικής εκπαίδευσης  
  

Επαγγελματικά  Τύπου 2     
 

1. Προσχολική  παιδαγωγική  
2. Οργάνωση και διοίκηση στην εκπαίδευση  
3. Μουσική και ρυθμική αγωγή Ι 
4. Μουσική και ρυθμική αγωγή ΙV 
5. Ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής ηλικίας  
6. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  
7. Διδακτική μεθοδολογία Ι: Γενικές αρχές  
8. Οι φυσικές επιστήμες στην προσχολική 
εκπαίδευση  
9. Η ιστορία στην προσχολική εκπαίδευση  
10. Αρχαία ελληνική ιστορία με παιδαγωγικές 
διαστάσεις (ΣΑΕ100) 
11. Αρχαία ελληνική ιστορία με παιδαγωγικές 
διαστάσεις (ΣΑΕ101) 
 

12. Διδακτικές προσεγγίσεις αισθητικής αγωγής  
13. Προφορικός και γραπτός λόγος παιδιών προσχολικής 
ηλικίας  
14. Σεμινάριο φιλοσοφία και παιδεία 
15. Σεμινάριο αισθητικής αγωγής  
16 Εικαστικά ΙΙΙ,  
17. Εικαστικά IV 
18. Σεμινάριο ελληνικής φιλολογίας και θεατρικής 
παιδείας 
19. Ελληνική φιλολογία και θεατρική παιδεία  
20. Σεμινάριο φιλολογίας  
 
 
 

1. Σεμινάριο ψυχολογίας και κατά προτίμηση 
παιδαγωγικής ψυχολογίας  
 
 

 

1. Εικαστικά Ι  
 

2. Εικαστικά ΙΙ 

 
Διεπιστημονικά 

Ακαδημαϊκά 
 

1. Σεμινάριο Παιδαγωγικών  
2. Πολιτική κοινωνικοποίηση και εκπαίδευση: 
Θεωρία και Πράξη  
3. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  
4. Σεμινάριο κοινωνιολογία της εκπαίδευσης 
5. Σεμινάριο πτυχιακής εργασίας στην 
κοινωνιολογία της εκπαίδευσης   
6. Νεοελληνική φιλολογία: Πεζογραφία και 
μικρό παιδί.  
7. Σεμινάρια φιλολογίας: Το παιδικό ιστορικό 
μυθιστόρημα  
8. Σεμινάριο φιλολογίας: Εκδοχές του λαϊκού 
παραμυθιού στη σύγχρονη παιδική λογοτεχνία   
9. Κοινωνιολογία της οικογένειας  
10. Σεμινάριο Ψυχολογίας  
 
 

11. Σεμινάριο Παιδαγωγικών  
12. Σεμινάριο διδακτικής φυσικών επιστημών στην 
προσχολική ηλικία  
13. Οικολογική ψυχολογία  
14. Βίωμα, Παιχνίδι και αφήγηση: Ο ρόλος τους στη 
γνωστική, την συναισθηματική και την κοινωνικο-
ηθική μάθηση και ανάπτυξη των παιδιών  
15. Ορθόδοξη πατερική θεολογία  
16. Χριστιανική βιοηθική  
17. Συγκριτική παιδαγωγική 
18. Αισθητική αγωγή: Γενικές αρχές  
19. Σεμινάριο ψυχογλωσσολογίας 
20. Γένεση και εξέλιξη της γλώσσας  
21. Νευρογλωσσολογία-βιογλωσσολογία  
22. Ιστορία της προσχολικής αγωγής  
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Διαθεματικά 
Επαγγελματικά  
 

 
 

Επαγγελματικά  Νέου Τύπου 
2 

 

Θεραπευτικά Ακαδημαϊκά 
 
 

1. Σεμινάριο: Κοινωνιολογία της οικογένειας  
 

 

 
 
 
 

 

1.Σεμινάρια παιδαγωγικών: Προσεγγίσεις στη 
διαθεματική διδασκαλία  
2. Φυσική αγωγή νηπίων Ι 
3 . Σεμινάριο  οργάνωσης και διοίκησης στην 
εκπαίδευση  
4. Οικονομία και προγραμματισμός στην 
εκπαίδευση  
5. Ειδική διδακτική μεθοδολογία  
6.  Μουσική και ρυθμική αγωγή ΙΙ 
7. Μουσική και ρυθμική αγωγή ΙΙΙ.  
8. Ειδική ψυχοπαιδαγωγική της προσχολικής 
ηλικίας  
9. Ψυχοπαιδαγωγική του πρώιμου παιδικού 
αυτισμού.  
10. Σεμινάριο Ψυχολογίας 
 

11. Διδακτική μεθοδολογία των κοινωνικών 
σπουδών στην προσχολική εκπαίδευση  
12. Διδακτική των φυσικών επιστημών στην 
προσχολική εκπαίδευση  
13. Σεμινάριο Παιδαγωγικών  
14. Παιδαγωγική ψυχολογία  
15. Συγκριτική προσχολική παιδαγωγική  
16. Σεμινάριο Συγκριτικής παιδαγωγικής  
17. Σεμινάριο αισθητικής αγωγής: είδη και μέσα 
αισθητικής αγωγής 
18. Διδακτικές προσεγγίσεις ψυχοκινητικής 
αγωγής  
19. Φυσική και ψυχοκινητική αγωγή νηπίου  
 

 
ΠΤΠΕ  
Κρήτης  
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Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2 

 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 

 

 
Επαγγελματικά Παλαιού 

Τύπου 1 
 

 

1. Εισαγωγή στη νεοελληνική λογοτεχνία: από τις 
απαρχές έως το τέλος του 20ου αιώνα  
2. Νεοελληνική ποίηση και πεζογραφία 20ος 
αιώνας  
3. Η θεωρία της λογοτεχνίας και η διδακτική της 
αξιοποίησης: προσεγγίζοντας κείμενο της 
νεώτερης ελληνικής πεζογραφίας.  
4. Μαθηματικά Ι  
5. Μαθηματικά ΙΙ  
6. Εισαγωγή στην εκπαιδευτική έρευνα: Βασικές 
έννοιες μεθοδολογίας και στατιστική.  
7. Στατιστική ανάλυση με χρήση SPSS.  
8. Ποσοτική, ποιοτική και μικτή προσέγγιση στην 
εκπαιδευτική έρευνα.  
 

9.Ιστορία παιδαγωγικών ιδεών, κλασική 
παιδαγωγοί  
10. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  
11. Αναπτυξιακή ψυχολογία Ι  
12. Αναπτυξιακή ψυχολογία ΙΙ 
13. Γνωστική ψυχολογία  
14. Ψυχοπαθολογία του παιδιού  
15. Νεοελληνική ιστορία  
16. Ιστορία ελληνικής εκπαίδευσης (από 
αρχαιότητα έως τέλος τουρκοκρατίας) 
17. θρησκειολογία  
18. Φιλοσοφία  
 

 
Επαγγελματικά Τύπου 2 

 
 

1. Εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία  
2. Νεοελληνική γλώσσα  
3. Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας Ι 
4. Διδακτική της νεοελληνικής γλώσσας ΙΙ 
5. Η λογοτεχνία στο σχολείο:  
Αναγνωστικές προσεγγίσεις και διδακτικές 
εφαρμογές  
6. Διδακτική της νεοελληνικής ως ξένης 
γλώσσας  
7. Αρχές κειμενογλωσσολογίας και 
εφαρμογές στη διδακτική πράξη  
8. Διδακτική των μαθηματικών: 
Θεωρητικές προσεγγίσεις, εργαστηριακές 
ασκήσεις Ι   
 

9. Διδακτική μαθηματικών: Θεωρητικές 
προσεγγίσεις, εργαστηριακές ασκήσεις ΙΙ.  
10. Πειραματική διδασκαλίας φυσικών 
επιστημών Ι  
11. Βασικές έννοιες οικολογίας  
12. Διαπολιτισμική εκπαίδευση:  Θεωρία 
και εφαρμογή  
13. Ψυχολογία ανάγνωσης και γραφής  
14. Διδακτική της πληροφορικής και των 
ΤΠΕ.  
15. Παιδαγωγική ψυχολογία ΙΙ  
16. Εικαστικές τέχνες  

 
 

 

 

1. Μουσική αγωγή και η διδακτική της 
μουσικής  
 

 

 

1. Κοινωνιογλωσσολογία  
2. Εισαγωγή στη λογική και την κριτική 
σκέψη  
3. Κριτικά θέματα διδακτικής των 
μαθηματικών: εθνογραφία στη σχολική 
τάξη  
4. Εισαγωγή στις επιστήμες της αγωγής  
5. Φιλοσοφία της παιδείας  
6. Το δίκαιο του παιδιού  
7. Επαγγελματική εξέλιξη και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο  
8. Κοινωνική ψυχολογία  
9. Εισαγωγή στις τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας  
10. ΤΠΕ και ανοικτό σχολείο  
  

11. Σχεδίαση και αξιολόγηση 
εκπαιδευτικού λογισμικού  
12. Εκπαιδευτική τεχνολογία: Εποπτικά 
μέσα διδασκαλίας και μάθηση.  
13. Περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης 
με υποστήριξη ΤΠΕ 
14. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού 
15. Ιστορία νεοελληνική εκπαίδευσης (19ος 
-20ος αιώνας) 
16. Αρχαία ελληνική και βυζαντινή ιστορία 
και τέχνη  
17. Ευρωπαϊκή ιστορία  
18. Εισαγωγή στην τοπική εκπαίδευση  
19. Εισαγωγή στην ελληνική λαογραφία  
20. Νεωτερική λογοτεχνία  
 

Διεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά  
 
 

 

Παράρτημα Ε.1.6.1:  
ΠΤΔΕ Θεσσαλίας  
2008-2009 
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1. Διασκεδαστικά μαθηματικά-επίλυση 
προβλημάτων  
2. Βασικές έννοιες φυσικής  
3. Διδακτική φυσικών επιστημών  
4. Περιβαλλοντική εκπαιδευτική θεωρία και 
πράξη  
5. Γεωγραφία και διδακτική της  
6. Χημεία και καθημερινή ζωή  
7. Διδακτική μεθοδολογία: Δομικά στοιχεία 
της διδασκαλίας  
8. Εκπαιδευτική αξιολόγηση 
9. Διδασκαλία και παιδαγωγική 
αλληλεπίδραση στη σχολική τάξη  
10. Οργάνωση και διοίκηση της 
εκπαίδευσης.  
11. Θεωρία του σχολείου και καινοτόμοι 
θεσμοί  
12. Διαχείριση της σχολικής τάξης  
13. Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην 
εκπαίδευση  
14. Μαθησιακές δυσκολίες  
15. Νέοι, σεξουαλικότητα και αγωγή υγείας  
16. Η συμβουλευτική ψυχολογία και 
εκπαίδευση  
 

17. Ψυχολογία της διαπροσωπικής 
επικοινωνίας  
18. Εισαγωγή στην ειδική αγωγή  
19. Παιδί και γεγονότα ζωής  
20. Αγωγής υγείας στο δημοτικό σχολείο.  
21. Παιδαγωγική ψυχολογία ΙΙ 
22. Μαθησιακές δυσκολίες ΙΙ: Διδακτικές 
προσεγγίσεις  
23. Τεχνολογίες της πληροφορίες και των 
επικοινωνιών στην εκπαίδευση  
24. Διδασκαλία και μάθηση με χρήση των 
ΤΠΕ.  
25. Διδακτική ιστορία  
26. Η αρχαιολογία στην εκπαίδευση  
27. Πολιτισμική παράδοση και γραπτές 
πηγές: Έρευνα κειμένων και διδακτικές 
εφαρμογές.  
28. Λαϊκός πολιτισμός και εφαρμογές στη 
σχολική τάξη  
29. Μουσειακή εκπαίδευση   
30. Ειδικά θέματα εικαστικών τεχνών  
31. Η πόλη και η διδασκαλία της 
πολεογραφίας  

 
 
ΠΤΔΕ Θεσσαλίας  
2008-2009 

Διαθεματικά 
Επαγγελματικά 

 
 

 

Επαγγελματικά  Νέου 
Τύπου 2 

 
 

Θεραπευτικά 
Ακαδημαϊκά 
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Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2 

 

Μονοεπιστημονικά Ακαδημαϊκά 1 
C+F+I 
 

 
Επαγγελματικά  Τύπου 1 

 
 

1.Θεωρία προσχολικής εκπαίδευσης  
2.Μεθοδολογία επιστημονικής έρευνας  
3. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  
4. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία  
5. Εισαγωγή στην ψυχολογία με έμφαση στις 
γνωστικές λειτουργίες  
6. Κοινωνική ψυχολογία Ι  
7. Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ 
 
 

 
 

8. Νεότερη ελληνική ιστορία (1204-1830) 
9. Εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία  
10. Νεότερη ελληνική ιστορία (19ος-20ος) 
11. Βιολογία  
12.Γενετική και κληρονομικότητα 

Επαγγελματικά  
Τύπου 2 

 
 

1.Συστηματική παρατήρηση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας  
2.Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση 
3. Ασκήσεις και τεχνικές δραματικής τέχνης στην 
εκπαίδευση 
4. Εκπόνηση επιστημονικής εργασίας  
5. Η διαδικασία της αξιολόγησης  στην 
προσχολική εκπαίδευση  
6. Εξελικτική ψυχολογία: Η ανάπτυξη του 
παιδιού ως μια διαδικασία μάθησης 
7. Σχολική ψυχολογία ΄ 
8. Κοινωνιο-γνωστική ανάπτυξη στην 
προσχολική ηλικία 
9. Κλινική παιδοψυχολογία  
10. Διδακτική πρώτης ανάγνωσης και γραφής.  
 

11. Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία και 
μάθηση  
12. Διδακτική πράξη και ανάπτυξη μαθηματικής 
σκέψης στις μικρές ηλικίες  
13. Διδακτική των φυσικών επιστημών  
14. Σύγχρονοι προβληματισμοί της μουσικής 
παιδαγωγικής   
15. Διδακτική των εικαστικών τεχνών στην 
προσχολική εκπαίδευση  
16. Η λειτουργία της σύνθεσης στη δημιουργική 
μουσική παιδαγωγική: Θεωρητικές προσεγγίσεις 
και παιδαγωγικές εφαρμογές.   

 
 

 

 

1. Συμβουλευτική ψυχολογία  
2. Υλικά και τεχνικές της ζωγραφικής και 
της χαρακτικής  
3. Κινητική αγωγή με έμφαση στο 
δημιουργικό χορό 
 

4. Εισαγωγή στις πλαστικές τέχνες και 
στην αισθητική καλλιέργεια 
5. Προσεγγίσεις στην παιδαγωγική 
μουσικού αυτοσχεδιασμού.  

 

1.Εισαγωγή στην κοινωνική παιδαγωγική  
2. Εξελικτική ψυχοπαθολογία 
3. Ψυχολογία του παιδικού σχεδίου.  
4. Παιδαγωγική της ένταξης  
5. Νεότερη ελληνική ιστορία: 
Κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 
προσεγγίσεις  
 

6. Λογοτεχνία και ιδεολογία  
7. Διερεύνηση των απόψεων των παιδιών 
για περιβαλλοντικά θέματα.  
8. Εισαγωγή στην ιστορία της τέχνης  
9. Εισαγωγή στη νεότερη ελληνική τέχνη  
10. Διδακτική της ιστορίας και μουσεία  

 
 
 

 
Διεπιστημονικά 

Ακαδημαϊκά 
 

 
 

Παράρτημα 1.6.2.: 
ΠΤΠΕ Θεσσαλίας  
2008-2009 
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Διαθεματικά 

Επαγγελματικά 
 

Επαγγελματικά Νέου 
Τύπου 2 

 
 

Θεραπευτικά 
Ακαδημαϊκά 

 

  

 

 
1.Εικαστικές δημιουργίες  
2. Εργαστήρι μουσικής παιδαγωγικής  
 

3. Υλικά και τεχνικές γλυπτικής και 
κολλάζ.  

 

1.Θεωρία και μεθοδολογία δραστηριοτήτων 
νηπιαγωγείου  
2. Κοινωνικά θέματα προσχολικής 
παιδαγωγικής  
3. Εφαρμοσμένη προσχολική παιδαγωγική  
4. Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα 
5. Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση:  
Αναλυτικά προγράμματα 
6. Δημιουργικότητα και μέσα έκφρασης  
7. Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ΙΙ 
8. Διαπολιτισμική και αντιρατσιστική 
εκπαίδευση   
9. Χώρος και διαδικασίας αγωγής και 
μάθησης  
10. Εισαγωγή στην ειδική αγωγή  
11. Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση και 
δημιουργική έκφραση  
12. Εφαρμογές σχολικής ψυχολογίας  
13. Εφαρμογές μεθόδων κλινικής 
ψυχολογίας στην εκπαίδευση  
14. Η εκπαιδευτική διαχείριση της 
προβληματικής συμπεριφοράς των παιδιών 
με ειδικές ανάγκες. 
15. Γλωσσικό υλικό για το νηπιαγωγείο  
16. Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στο 
νηπιαγωγείο: Διδακτικές προσεγγίσεις του 
προφορικού λόγου.  
 
 

17. Ιστορικοί τόποι και περιβάλλον 
18. Μυθοπλασία μικρών ιστοριών –
Δημιουργική γραφή.  
19. Τέχνη και τεχνική του παραμυθιού-
Αφηγηματολογία  
20. Βασικές εφαρμογές πληροφορικής στην 
εκπαίδευση  
21. Μύηση των νηπίων σε έννοιες των 
φυσικών επιστημών 
22. Μάθηση με τις τεχνολογίες της 
πληροφορικής και της επικοινωνίας  
23. Τεχνολογία και μαθηματικά: 
Παιδαγωγικό υλικό και θεματικά σχέδια 
εργασίας  
24. Εκπαιδευτικές εφαρμογές του διαδίκτυο. 
25. Διατροφή, περιβαλλοντικοί παράγοντες 
και υγεία 
26. Εργαστηριακές ασκήσεις βιολογίας  
27. Δραστηριότητες και παιδαγωγικό υλικό 
για τη φύση και το περιβάλλον.  
28. Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
λογισμικού 
29. Μουσεία και εκπαίδευση  
30. Μουσεία και εκπαιδευτικά 
προγράμματα 31. Ειδικά θέματα διδακτικής 
εικαστικών τεχνών  
32. Κατασκευή κούκλας 
33. Θεωρία του υλικού πολιτισμού και 
εκπαίδευση  
34. Εικαστική τέχνη και νέες τεχνολογίες  
 

 

 
ΠΤΠΕ  

Θεσσαλίας 
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Παράρτημα Ε.1.7.1:  
ΠΤΔΕ Θράκης 
 2009-2010 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2 

 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 

 

Επαγγελματικά  Τύπου 1 
 
 

1. Αναπτυξιακή ψυχολογία  
2. Εισαγωγή στην Παιδαγωγική  
3. Άλγεβρα  
4. Γνωστική ψυχολογία  
5. Κοινωνιολογία  
6. Γεωμετρία  
7. Εισαγωγή στη Φιλοσοφία  
8. Μουσική Παδεία ΙΙ 
9. Αρχές φυσικής 
10. Γραμμική άλγεβρα 
11. Έλληνες παιδαγωγοί: Η ζωή και το έργο 
τους 
12. Μέθοδοι εκπαιδευτικής έρευνας  

 

13. Εισαγωγή στη Βιολογία 
14. Νεοελληνική λογοτεχνία  
15. Συγκριτική Παιδαγωγική ΙΙ 
16. Ειδικά θέματα κοσμογραφίας  
17. Ιστορία της παιδαγωγικής  
18. Σύγχρονη ελληνική ιστορία  
19. Γέννηση και εξέλιξη της γλώσσας  
20. Στοιχεία γεωλογίας 
21. Οικολογία  

Επαγγελματικά Τύπου 2 
 

1. Εισαγωγή στην ψυχολογία  
2. Δομή, σύνταξη και λόγος της νέας ελληνικής 
γλώσσας  
3. Αισθητική αγωγή Ι- Εικαστικά  
4. Θεατρική παιδεία Ι  
5. Αρχές χημείας  
6. Θεατρική Παιδεία Ι  
7. Αισθητική Αγωγή ΙΙ-Εικαστικά  
8. Μαθηματική ανάλυση 
9. Πειραματική διδασκαλία της χημείας 
10. Διδακτική φυσικών επιστημών 
11.  Παρατήρηση και ανάλυση διδασκαλίας-
Θεωρητικό πλαίσιο και πρακτικές εφαρμογές 
12. Διδακτική μεθ/γία- Μικροδιδασκαλίες   
13. Εργαστηριακές ασκήσεις βιολογίας  

14.  Η επίλυση προβλήματος στη μαθηματική 
σκέψη  
15. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική της 
ιστορίας  
16. Διδακτική των μαθηματικών  
17. Πληροφορική-Γλώσσα-Logo 
18. Θέματα βιολογίας  
19. Διδασκαλία ειδικών θεμάτων αριθμητικής 
και γεωμετρίας στο δημοτικό σχολείο. 
20. Διδακτική μεθοδολογία ΙΙΙ: Κατ’ οίκον 
εργασία . 
21. Λεξιλόγιο, περιγραφή και διδασκαλία  
22. Διαπολιτισμική αγωγή 

1. Πειράματα χημείας  

1. Διδακτική μεθοδολογία ΙΙ 
 

 

 
Διεπιστημονικά 

Ακαδημαϊκά 
 

1. Αντισταθμιστική Αγωγή  
2. Μουσική παιδεία Ι  
3. Εισαγωγή στη γενική Γλωσσολογία  
4. Συγκριτική Παιδαγωγική Ι  
5. Ιστορία της τέχνης  
6. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  
7. Παιδική Λογοτεχνία  
8. Ιστορία της ελληνικής εκπαίδευσης στην 
αρχαιότητα 
9. Γλώσσα, κοινωνία και εκπαίδευση  
10. Κοινωνιολογία της θρησκείας  
11. Φύλο και νέες τεχνολογίες  
12. Κοινωνική Ψυχολογία Ι 
13. Ιστορία και φιλοσοφία των μαθηματικών  
14. Κίνητρα στην εκπαίδευση  
15. Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία  
16. Ειδικά θέματα ψυχοπαιδαγωγικής  
17. Θεωρία ομάδων  
18. Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση 

19. Λαογραφία  
20. Παιδί και  πόλεμος: Διεπιστημονικές 
προσεγγίσεις  
21. Κοινωνική ψυχολογία ΙΙ 
22. Στοιχεία γεωγραφίας  
23. Ειδικά θέματα ιστορίας της ελληνικής 
εκπαίδευσης  
24. Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση 
ερευνητικών δεδομένων  
25. Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης  
26. Φιλοσοφία της παιδείας  
27. Περιβαλλοντική αγωγή  
28. Θέματα νεότερης ελληνικής ιστορίας  
29. Ανάλυση λόγου: Το κείμενο και η 
επικοινωνία στην εκπαίδευση  
30. Εφαρμογές γνωστικής ψυχολογίας στην 
εκπαίδευση 
31. Κοινωνικές και πολιτισμικές διαστάσεις 
της μαθηματικής εκπαίδευσης  



 
524 

 
 

 
Διαθεματικά 

Επαγγελματικά 
 

 

 
Επαγγελματικά Νέου Τύπου 2   
 

 

 
Θεραπευτικά Ακαδημαϊκά 
 
 

1. Ιστορία της παιδικής ηλικίας  
2. Εθνοπολιτιστικές ομάδες, Δι-ομαδικές 

σχέσεις και επικοινωνία  
 

3. Εφαρμογές στην κοινωνική ψυχολογία-
Φύλο και εκπαίδευση  
4. Μαθηματικά μοντέλα  
5. Μαθηματική σκέψη και εφαρμογές 
στην εκπαίδευση  

   

1. Φυσική αγωγή Ι 
2. Εκπαίδευση Ενηλίκων   
3. Φυσική αγωγή ΙΙ (Πρώτες Βοήθειες) 
4. Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
5. Εισαγωγή στην πληροφορική 
6. Μέσα διδασκαλίας  
7. Εκπαιδευτικό λογισμικό  
8. Διδακτική της Ν. ελληνικής γλώσσας  
9. Ειδική Παιδαγωγική  
10. Δυσκολίες προσαρμογής στο 

σχολείο  
11. Εκπαιδευτική αξιολόγηση 
12. Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας  
13. Σύγχρονες προσεγγίσεις της παιδικής 

λογοτεχνίας  
14. Μαθησιακές δυσκολίες  
15. Θέματα ένταξης παιδιών με ειδικές 

ανάγκες στο σχολείο γενικής εκπαίδευσης  
 

16. Οργάνωση και διαχείριση της 
πολυπολιτισμικής τάξης.  
17. Ψυχοπαιδαγωγικές παρεμβάσεις για τη 
διαχείριση δυσκολιών προσαρμογής στο 
σχολείο.  
18. Διαχείριση συγκρούσεων και παιδαγωγική 
της ειρήνης.  
19. Πληροφορική: Προγραμματισμός 
20. Εισαγωγή στα πολυμέσα  
21. Οι τεχνολογίες πληροφορίας και 
επικοινωνίας στις επιστήμες της αγωγής 
22. Παιδιά με ιδιαίτερες νοητικές ικανότητες 
και ταλέντα στα σύγχρονα εκπαιδευτικά 
συστήματα  
23. Διαπολιτισμική διδακτική  
24. Θέματα οικολογίας-Εκπαιδευτικές 
εφαρμογές  
25. Χημεία περιβάλλοντος  
26. Γεωγραφία στις πρώτες τάξεις του 
δημοτικού σχολείου  

 
ΠΤΔΕ Θράκης 
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Παράρτημα 
Ε.1.7.2: ΤΕΕΠΗ  
Θράκης  
2008-2010 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2 

 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 

 

 
Επαγγελματικά Τύπου 1 

 

1. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία  
2. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης Ι  
3. Γνωστική ψυχολογία  
4. Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού Ι  
5. Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού ΙΙ 
6. Κοινωνική ψυχολογία  
7. Θεωρίες προσωπικότητας Ι: 
Ψυχοδυναμικές θεωρίες  
8. Θεωρίες προσωπικότητας ΙΙ: 
Ανθρωπιστικές- Μαθησιογνωστικές 
θεωρίες 
 

9. Εξέλιξη της παιδαγωγικής σκέψεις  
10. Κείμενα φιλοσοφικού –Παιδαγωγικού 
προβληματισμού  
11. Νεοελληνική ιστορία  
12. Ξένη παιδική λογοτεχνία  
13. Βασικές έννοιες εφαρμοσμένων 
μαθηματικών  
14. Στατιστική Ι  
15. Στατιστική ΙΙ 
16. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας ΙΙ  
 
 

Επαγγελματικά 
Τύπου 2 

 

 1. Ψυχοκινητική ανάπτυξη και εκπαίδευση  
2. Σύγχρονες τάσεις παιδαγωγικής  
3. Παιδαγωγική ψυχολογία: Θεωρίες 
μάθησης και εκπαιδευτικής πράξης  
4. Αξιολόγηση στον εκπαιδευτικό θεσμό  
5. Σύγχρονη διδακτική: Βασικές έννοιες και 
προτάσεις εφαρμογής  
6. Διδακτική της ελληνικής γλώσσας  
7. Μουσική παιδαγωγική και παιδικό 
τραγούδι  
8. Φυσική αγωγή: θεωρία και πράξη  
 

9. Διορθωτική φωνητική  
10. Θεωρία και ιστορία της μουσικής  
11. Λαϊκή αφηγηματολογία  
12. Δραματοποίηση  
13. Αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή ΙΙ  
14. Εφαρμογές πληροφορικής στην 
εκπαίδευση  
15. Διδασκαλία και μάθηση των φυσικών 
επιστημών στην προσχολική ηλικία  
16. Γεωμετρικές έννοιες  

  

  

 
Διεπιστημονικά 

Ακαδημαϊκά 
 

 

1. Ιστορία νεοελληνικής εκπαίδευσης  
2. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης ΙΙ  
3. Οικογενειακές δομές και 
κοινωνικοποίηση του παιδιού: Κοινωνική 
θεωρία και έρευνα  
4. Εισαγωγή στη φιλοσοφία 
5. Νεώτερη και σύγχρονη ευρωπαϊκή 
ιστορία 
6. Φιλοσοφία της παιδείας    
7. Σύγχρονη φιλοσοφική ανθρωπολογία  
8. Ιστορία της παιδικής ηλικίας  
9. Ψυχοφυσιολογία  
10.Ψυχολογία της ανάπτυξης του παιδιού 
ΙΙΙ 
11. Θεωρίες μάθησης και δυσκολίες 
αφομοίωσης διαφορετικών εννοιών από τα 
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας  
 

12. Εισαγωγή στις επιστήμες της 
εκπαίδευσης  
13. Διαπολιτισμική εκπαίδευση  
14. Ιστορία και δομή της ελληνικής γλώσσας  
15. Ελληνική παιδική λογοτεχνία Ι 
16. Ιστορία της τέχνης  
17. Ελληνική παιδική λογοτεχνία ΙΙ  
18. Θεματική εβδομάδα: Παιδί παιχνίδι-
Διεπιστημονικές προσεγγίσεις   
19. Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών 
και των γνωστικών επιστημών ΙΙ 
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Διαθεματικά 

Επαγγελματικά 
 
 
 

Επαγγελματικά 
Νέου Τύπου 2 

 
 

Θεραπευτικά Ακαδημαϊκά 
 
 

  

 

   

1. Ειδική αγωγή  
2. Γνωστική ανάπτυξη και επίλυση 
προβλημάτων 
3. Ειδικά ζητήματα της ψυχοκοινωνικής 
ανάπτυξης του παιδιού   
4. Παιδαγωγικές σχέσεις και 
αλληλεπιδράσεις  
5. Ανάγνωση και γραφής:: Αναπτυξιακές 
όψεις και διδακτικές προσεγγίσεις στην 
προσχολική ηλικία   
6. Διαχείριση της πολιτισμικής 
ετερότητας στη σχολική τάξη  
7. Φροντιστήριο κινδύνων ατυχημάτων 
και πρώτων βοηθειών  
8. Αισθητική και καλλιτεχνική αγωγή Ι  
 9. Μουσειακή αγωγή και εκπαιδευτικά 
προγράμματα  
 

10. Λαϊκός πολιτισμός  
11. Τα εικονογραφημένα παιδικά βιβλία και 
οι αναγνώσεις τους  
12. Μουσική-Ρυθμική  
13. Θέατρο-Κουκλοθέατρο  
14. Προφορικότητα και αφήγηση 
παραμυθιού  
15. Περιβαλλοντική εκπαίδευση  
16. Αρχές της επιστήμης των υπολογιστών 
και των γνωστικών επιστημών Ι  
17. Εφαρμογές πολυμέσων και δικτύων 
στην προσχολική εκπαίδευση  
18. Ψηφιακές συλλογές και σχολείο  
19. Φροντιστήριο κατανόησης και γραφής 
επιστημονικών κειμένων 

 
ΤΕΕΠΗ Θράκης 
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Παράρτημα 
Ε.1.8.1: 
ΠΤΔΕ ΑΙΓΑΙΟΥ 
2008-2009 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2 

 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 

 

 
Επαγγελματικά 

 Τύπου 1 
 
 

1. Εισαγωγή στη γνωστική ψυχολογία  
2. Μέθοδοι και τεχνικές κοινωνικής 
έρευνας  
3. Εισαγωγή στην ψυχολογία  
4. Ελληνική μεταπολεμική ιστορία, 
1949-1974.  

5. Μέθοδοι και τεχνικές κοινωνικής έρευνας 
ΙΙ.  

6. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. 
Σταθμοί στην ποίηση  και την πεζογραφία 
(Ι) 

Επαγγελματικά 
 Τύπου 2 

 

1. Εισαγωγή στην κλινική ψυχολογία  
2. Σχολική παιδαγωγική  
3. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των 

φυσικών επιστημών και η διδακτική τους 
4. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των 

μαθηματικών Ι  
5. Βασικές έννοιες της γλωσσικής επιστήμης 

– Νεοελληνική γλώσσα 
6. Δομή της νεοελληνικής γλώσσας  
7. Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία, θεωρία 

και πράξη  
8. Εφαρμοσμένη γλωσσολογία  
9. Θεατρική αγωγή –ορθοφωνία  
10. Καλλιτεχνική εκπαίδευση εκπαιδευτικών 

και πολιτισμικών ταυτοτήτων  
11. Ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης και 

διδασκαλία  

12. Διαδικασίες απόκτησης της γλώσσας στο 
παιδί  

13. Εισαγωγή στη μεθοδολογία των 
δημοσκοπήσεων  

14. Παιδαγωγικές σπουδές –ιστορία, παρόν, 
προοπτικές  

15. Διδακτική των μαθηματικών Ι  
16. Εισαγωγή στις βάσεις και βασικές έννοιες 

μαθηματικών ΙΙ.  
17. Η ελληνική ως ξένη γλώσσα 
18. Λογοτεχνία και παιδική λογοτεχνία  
19. Γλωσσικά μαθήματα και διαχείριση 

λεξιλογίου στα νέα σχολικά εγχειρίδια του 
δημοτικού  

20. Λαϊκή λαογραφία: Τα είδη  
21. Δημιουργική και συνθετική εργασία στο 

μάθημα των καλλιτεχνικών  
22. Θεατρική παιδεία και πρακτική στην 

εκπαίδευση  
 

  

1. Εργαστήριο γραφής και ανάγνωσης: Η δύναμη του 
αναγνώστη  
 

 

 
Διεπιστημονικά Ακαδημαϊκά 

 
 

1. Θεωρίες μάθησης: βίωμα, τρόπος 
ζωής και διαδικασία αναπαραγωγής 
των γνώσεων.  

2. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  
3. Ιστορία πολιτισμού  
4. Η ιστορία και η διδακτική της  
5. Φιλοσοφία της παιδείας στον 20ο αι.  
6. Συγκριτική θεώρηση των θρησκειών 

και την θρησκευτικότητας –
θρησκειολογία  

7. Εκπαιδευτική πολιτική  
8. Το θεωρητικό πλαίσιο της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης  
9. Λαογραφία: Εισαγωγή στη μελέτη 

του λαϊκού πολιτισμού  
10. Εισαγωγή στη νεοελληνική 

λογοτεχνία της Κύπρου  
11. Διγλωσσία και δίγλωσσα εκπαίδευση  
12. Επιστημολογία και διδακτική  
13. Το υποκείμενο και η γνώση  
14. Θεωρητική προσέγγιση της 

οικογένειας  
15. Μοντέλα αλληλεπίδραση-Οικογένεια 

και σχολείο 

16. Εισαγωγή στην αισθητική  
17. Εισαγωγή στη φιλοσοφία της τέχνης και της 

κουλτούρας  
18.  Ιδεολογικές χρήσεις της ιστορίας και δημόσια 

ιστορία  
19. Ιστορία της εκπαίδευσης  
20. Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές 

διαστάσεις της θρησκείας  
21. Κοινωνική ψυχολογία  
22. Νεοελληνική γραμματική και συγκριτική 

(αντιπαραθετική) ανάλυση  
23. Το παιδί στη λογοτεχνία των ενηλίκων  
24. Εισαγωγή στο ιστορικό μυθιστόρημα 

επιστημονικής φαντασίας  
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Διαθεματικά 
Επαγγελματικά 

 
 
 

Επαγγελματικά Νέου 
Τύπου 2   
 

 
Θεραπευτικά Ακαδημαϊκά 
 

  

  

1. Εισαγωγή στην ειδική αγωγή  
2. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της 

παιδαγωγικής και της παιδαγωγικής 
των μέσων  

3. Εισαγωγή στη σχολική ψυχολογία  
4. Η παιδαγωγική σχέση στη 

διδασκαλία με νέα μέσα  
5. Η διδασκαλία της γεωγραφίας  
6. Διδακτική των φυσικών επιστημών  
7. Πληροφορική νέες τεχνολογίες και 

εκπαίδευση  
8. Επίλυση προβλήματος στα 

μαθηματικά  
9. Τεχνολογίες και διδακτικές και 

καινοτομίες με τη χρήση της 
πληροφορικής-εικονική 
πραγματικότητα  

10. Μαθηματική εκπαίδευση και η 
διδακτικής τους με χρήση της 
ιστορίας και φιλοσοφίας των 
μαθηματικών και εφαρμογές σε 
ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό 
περιβάλλον  

11. Γλωσσική και πολιτισμική 
πολυμορφία στο σχολείο 

12. Δημιουργικές μουσικές 
δραστηριότητες  

13. Ειδική αγωγή: Οικογένεια και 
σχολείο  

14. Μαθησιακές δυσκολίες και 
δυσλεξία: Αξιολόγηση και 
εκπαιδευτική παρέμβαση  

15. Εφαρμογές της σχολικής 
ψυχολογίας στο σχολείο  

16. Ψυχολογία των κινήτρων  
17. Συστήματα διαχείριση της 

μάθησης Ι  
18. Συστήματα διαχείριση της 

μάθησης ΙΙ  
19. Επικοινωνία και διαδικασία της 

μάθησης με τις νέες τεχνολογίες 
στο σύγχρονο σχολείο.  

20. Πολυπολιτισμική κοινωνία και ο 
ρόλος της διαπολιτισμικής 
εκπαίδευσης  

21. Εισαγωγή στην πληροφορική ΙΙ 
22. Περιβάλλοντα προγραμματισμού  
23. Περιβαλλοντικά ζητήματα  
24. Διδακτικές τεχνικές για την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση  
25.  Πληροφορική και εφαρμογές στην 

εκπαίδευση Ι 
26. Πληροφορική και εφαρμογές στην 

εκπαίδευση ΙΙ  
27. Σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας  
28. Μάθηση μέσω προφορικού γραπτού 

λόγου  
29.  Ανάπτυξη και διδασκαλία λεξιλογίου 
30. Παιδαγωγικά της λαογραφίας  
31. Η διάχυση του Αισώπειου μύθου στην 

Ευρώπη  
32.  Εκπαιδευτικές εφαρμογές τέχνης και 

πολιτισμικής κληρονομιάς  
33. Ρυθμικός λόγος και μελοποιημένη 

ποίηση  
34. Η ορθοφωνία στο θέατρο και στην 

εκπαίδευση  
35.  Φυσική αγωγή με έμφαση στην 

παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου  
36. Φυσική αγωγή παιδιών με ειδικές 

ανάγκες.  
 

ΠΤΔΕ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Παράρτημα Ε.1.8.2:  
ΤΕΠΑΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  
2008-2009 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2 

 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 

 

 
Επαγγελματικά 

 Τύπου 1 
 
 

1. Μεθοδολογία ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας  
2. Εισαγωγή στη γενική παιδαγωγική  
3. Θεωρίες μάθησης και συμπεριφορά δασκάλου 
4. Εισαγωγή στη φιλοσοφία  
5. Γνωστική ψυχολογία  
6. Εξελικτική ψυχολογία ΙΙ  

 
 

7. Λογοτεχνία-Ερμηνεία και μέθοδοι προσέγγισης 
λογοτεχνικών κειμένων  

8. Θεωρία της λογοτεχνίας  
9. Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης  
10. Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές 

επιστήμες: Ποσοτικές μέθοδοι  
11. Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές 

επιστήμες: Ποιοτικές μέθοδοι  

Επαγγελματικά  
Τύπου 2 

 

1.θεωρία αναλυτικών προγραμμάτων  
2.Μοντέλα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών 

μονάδων 
3.Προσχολική παιδαγωγική  
4. Εκπαιδευτική αξιολόγηση  
5.Παιδαγωγικές αλληλεπιδράσεις και συγκρότηση 

γνώσεων  
6.Διδακτικός σχεδιασμός  
7.Η φιλοσοφία στο σχολείο. Θεωρία και πράξη  
8. Φιλοσοφία και παιδεία για τη δημοκρατία  
9. Θεωρίες διδασκαλίας  
10. Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις  
11. Παιδαγωγική των μύθων  
12. Εξελικτική ψυχολογία Ι  
13. Ψυχολογία αξιολόγησης: Μέτρηση της νοημοσύνης 

και την προσωπικότητας  
14. Εισαγωγή στο γραμματισμό  
15. Μουσειοπαιδαγωγική και μουσειολογία  
16. Θεατρικό παιχνίδι  

17. Παιδική ποίηση  
18. Διδακτική της λογοτεχνίας  
19. Θεατρική αγωγή Ι: Αρχαίο δράμα  
20. Θεατρική αγωγή ΙΙ: Παιδικό θέατρο  
21. Η παιδαγωγική οπτική του μύθου: από το κλασικό 

δράμα στο λαικό παραμύθι  
22. Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων 

και συστημάτων  
23. Διδακτική των μαθηματικών  
24. Μαθηματικά στην πρώτη σχολική ηλικία  
25. Συγκρότηση εννοιολογικών αναπαραστάσεων στις 

φυσικές επιστήμες  
26. Διδακτική στατιστικής και πιθανοτήτων  
27. Διδακτικές δραστηριότητες με γεωμετρικές έννοιες  
28. Διαχείριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων θετικών 

επιστημών  
29. Διδακτικά μοντέλα φυσικών επιστημών  
30. Διδακτική της θεωρίας των συνόλων  

  

1.  Ειδικά θέματα διδακτικής μαθηματικών   

 
Διεπιστημονικά 

Ακαδημαϊκά 
 
 

1. Ιστορία της εκπαίδευσης  
2. Φιλοσοφία της παιδείας  
3. Συγκριτική παιδαγωγική  
4. Η φιλοσοφία της παιδείας μέσα από τα κείμενα  
5. Ηθική και φιλοσοφία της παιδείας  
6. Φιλοσοφία και φύλο 
7. Θεωρίες του παιδικού παιχνιδιού  
8. Φιλοσοφία συστημάτων και  
          παιδαγωγικές θεωρίες  
9. Φιλοσοφικός και γυναικείο φύλο  
10. Περιβαλλοντική ηθική  
11. Ολιστική εκπαίδευση  
12. Θεωρίες προσωπικότητας  
13. Ανάπτυξη της γλώσσας των παιδιών 
14. Κοινωνική ψυχολογία  
15. Ψυχολογία ατομικών διαφορών  
16. Νευροφυσιολογία  
17. Νεότερη και σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία  
18. Παιδικό βιβλίο: Θεωρία και Ιστορία  
19. Φύλο, λαογραφία και λαϊκός πολιτισμός Ι  
20. Παιδαγωγικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις 

στο παιδικό βιβλίο  
21. Το παιδικό βιβλίο ως σημείο παιδιών-

ενηλίκων  
22. Θέματα νεότερης και σύγχρονης 

νεοελληνικής λογοτεχνίας  
23. Λογοτεχνία και γυναίκα  
24. Φύλο και λογοτεχνία  
25. Φύλο και θέατρο  
26. Τα δρώμενα των ελλήνων  
27. Τεχνική και εικονογράφηση (από το 

βυζάντιο στην αναγέννηση και από τους 
ιμπρεσιονιστές στον Πικάσο) 

28. Μοντέρνα τέχνη και εικονογράφηση (από 
τον ιμπρεσιονισμό μέχρι σήμερα )  

 
 

29. Φύλο, λαογραφία και λαϊκός πολιτισμός ΙΙ.  
30. Πρώιμα θρησκευτικά συστήματα και 

θεωρίες  για τη μαγεία και τις τελετουργίες  
31. Η κοινωνική διάσταση του έργου του Αλ. 

Παπαδιαμάντη  
32. Κοινωνικοποίηση του παιδιού  
33. Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη και 

εκπαίδευση  
34. Εκπαιδευτική πολιτική  
35. Κοινωνιολογία της οικογένειας  
36. Διαμόρφωση του ρόλου του φύλου  
37. Πολιτική παιδεία ιδεολογία και 

εκπαίδευση  
38. Κοινωνικές διαστάσεις της αξιολόγησης 

στο σχολείο  
39. Οικονομική της εκπαίδευσης  
40. Εκπαίδευση και αγορά εργασίας: 

Κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις  
41. Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού  
42. Κοινωνιολογία της σχολικής τάξης  
43. Ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση  
44. Ευρωπαϊκοί θεσμοί και εκπαίδευση  
45. Συγκριτική εκπαίδευση  
46. Νομικό πλαίσιο και θεσμοί της 

εκπαίδευσης 
47. Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπ. 

Μεταρρύθμισης: Η περίπτωση του 
ολοήμερου σχολείου  

48. Φύλο και εκπαίδευση  
49. Φύλο και απασχόληση  
50. Φύλο  και πολιτισμός   
51. Φύλο, θετικές επιστήμες και νέες 

τεχνολογίες  
52. Φύλο και οικογένεια  
53. Φύλο και πολιτική  
54. Φύλο και σεξουαλικότητα  
55. Φύλο και γλώσσα-επικοινωνία  
56. Επικοινωνία στη μαθηματική εκπαίδευση  
57. Ιστορία-επιστημολογία φυσικών 
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Διαθεματικά 

Επαγγελματικά 
 
 

 
 

Επαγγελματικά Νέου 
Τύπου 2 

 

Θεραπευτικά Ακαδημαϊκά 
 

 

1. Κοινωνιολογία της γνώσης   

1. Σχεδιασμός προγραμμάτων περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης  
 

2. Ο αυτοσχεδιασμός ως παιδαγωγική 
πράξη 

1. Διδακτική μεθοδολογία και εφαρμογές της  
2. Ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση  
3.  Εκπαίδευση ενηλίκων 
4. Διαπολιτισμική επικοινωνία  
5. Ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων  
6. Παιδαγωγική επικοινωνία στην τάξη  
7. Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην 

εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη  
8. Παρουσίαση παιδαγωγικών θεμάτων: 

Εκπαίδευση, κίνητρα μάθησης και 
αξιολόγηση 

9. Μαθησιακή ετοιμότητα και σχολική επιτυχία  
10. Παιδαγωγική των μέσων  
11. Μοντέλα διδασκαλίας  
12. Από απόσταση εκπαίδευση  
13. Περιβαλλοντική εκπαίδευση-μέθοδοι και 
εφαρμογές  
14. Εισαγωγή στο περιβάλλον  
15. Σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα 
πλανητικής κλίμακας  
16. Διαπολιτισμική εκπαίδευση 
17. Δημιουργική μάθηση  
18. Μαθησιακές δυσκολίες  
19. Αναπτυξιακές αποκλίσεις: Νοητική 
ανεπάρκεια και ψυχοπαθολογία κατά την 
παιδική ηλικία  
20. Ψυχολογική αξιολόγηση του παιδικού 
ιχνογραφήματος  
21. Ψυχολογία της υγείας  
22. Ψυχολογία και επικοινωνία: Μη λεκτική 
συμπεριφορά  
23. Συμβουλευτική ψυχολογία  
24. Παθολογία λόγου των παιδιών  
25. Τεχνικές δημιουργικότητας  
26. Παιδικό βιβλίο και περιβάλλον  
27. Λογοτεχνική πρόσλήψη και εκπαίδευση  
28. Πρόσληψη ιστοριών από παιδιά 
προσχολικής και σχολικής ηλικίας  
29. Η γραπτή γλώσσα στην προσχολική 
εκπαίδευση  
30. Εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο  
31. Παιδαγωγικέ προσεγγίσεις των μοντέρνων 
μουσείων  
32. Λαϊκός πολιτισμός στην εκπαίδευση  
33. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών θεσμών 
οργανισμών και προγραμμάτων  

 

34. Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση στην 
εκπαίδευση  
35. Αρχές της διοίκησης στην εκπαίδευση  
36. Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων μορφών 
εκπαίδευσης  
37. Αποκλίνουσα συμπεριφορά  
38. Αειφόρος ανάπτυξη και εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός  
39. Κοινωνικό-οικονομική αλλαγή και 
εκπαιδευτικά παραδείγματα: Η διαθεματικότητα- 
διεπιστημονικότητα στην εκπαίδευση  
40. Δια βίου εκπαίδευση και εκπαίδευση 
ενηλίκων: Κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές 
διαστάσεις  
41. Εξ αποστάσεων και ηλεκτρονική μάθηση: 
Κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές διαστάσεις 
42. Ηγεσία και διοίκηση ανθρωπίνων πόρων στην 
εκπαίδευση  
43. Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των 
νέων τεχνολογιών  
44. Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση 
εκπαιδευτικού υλικού για τις θετικές επιστήμες  
45. Ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων των 
ΤΠΕ για τα μαθηματικά και τη διδασκαλία τους   
46. Μοντέλα ένταξης των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση  
47. Σχεδιασμός και ανάπτυξη δικτυακών 
εφαρμογών και υπηρεσιών των ΤΠΕ για την 
εκπαίδευση  
48. Διαχείριση και αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
προϊόντων  και υπηρεσιών των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση θετικών επιστήμων  
49. Εισαγωγή στην εκπαιδευτική μηχανική και το 
σχεδιασμό προγραμμάτων  
50. Εθνομαθηματικά: Μάθηση των μαθηματικών 
και πολιτισμικό περιβάλλον των παιδιών  
51. Διδακτική των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας  (ΤΠΕ) 
52. Εκπαίδευση στα ΜΜΕ  
53. Ευέλικτη και εξ αποστάσεως εκπαίδευση  
54. Δραστηριότητες περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 
55. Χρήση βασικών εφαρμογών των Η/Υ Ι  
56.  Χρήση βασικών εφαρμογών των Η/Υ ΙΙ 
57. Αξιολόγηση εκπαιδευτικών λογισμικών 
πολυμέσων  

 
ΤΕΠΑΕΣ 
ΑΙΓΑΙΟΥ 
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Παράρτημα Ε.1.9.1:  
ΠΤΔΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
2008-2009 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2 

 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 

 

 
Επαγγελματικά 

Τύπου 1 
 
 

1. Εξελικτική ψυχολογία Υ  
2. Κοινωνική ψυχολογία στην 
εκπαιδευτική πράξη Υ 
3. Κοινωνιλογία της εκπαίδευσης Υ  
4. Παιδαγωγική Υ 
5. Διδακτική της ελληνικής γλώσσας Υ 
6. Νέα ελληνική ιστορία Υ 
7. Σύγχρονη ελληνική ιστορία Υ   
 

8. Ιστορία: Αρχαιότητα και βυζάντιο  
9. Μεθοδολογία εκπαιδευτικής έρευνας Υ  
10. Στατιστική Υ 
11. Ιστορία της αγωγής  
12. Εφαρμοσμένη στατιστική  
13. Εισαγωγή στη βιολογία  
14. Εφαρμογές εκπαιδευτικής έρευνας  
15. Ανατομία και φυσιολογία του ανθρώπου  

 
 

Επαγγελματικά 
Τύπου 2 

 

 1. Διδακτική μεθοδολογία  
2. Θεωρίες μάθησης-Μαθησιακές 
δισκολίες  
3. Παιδαγωγική ψυχολογία  
4. Ελληνική γλώσσα και η γραμματική 
 της Υ 
5. Εικατικά εργαστήρια Υ  
6. Διδακτική μαθηματικών Υ 
7. Οι έννοιες της φυσικής και οι 
αναπαραστάσεις τους Υ  
8. Στοιχεία αριθμητικής και θεωρίας για 
τους εκπαιδευτικούς Υ  
9. Στοιχεία γεωμετρίας και επίλυσης 
προβλημάτων Υ  
10. Διδακτική της γλώσσας Υ  
11. Διδακτική των μαθηματικών Υ 
12. Διδακτική των φυσικών Υ 
 
 
 

13. Διδακτική των θρησκευτικών 
14. Διδακτική των εικαστικών 
15. Διδακτική της μουσικής 
16. Διδακτική της φυσικής αγωγής 
17. Αναλυτικά προγράμματα  
18. Διδακτική της πρώτης ανάγνωσης και γραφής  
19. Νεοελληνική ποίηση-παιδική ποίηση  
20. Το δημοτικό τραγούδι. Μια προσπάθεια μελέτης 
21. Θρησκειολογία   
22. Παραδοσικοί χοροί  
23. Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης και 
επικοινωνίας  
24. Πεζογραφική λογοτεχνία για παιδιά και εφήβους 
25. Μουσική θεωρία και πράξη   
26. Παιδικό τραγούδι και δημιουργικές μουσικές 
εφαρμογές στο σχολείο  
27. Παιδαγωγική γνώση περιεχομένο στις φυσικές 
επιστήμες  
 
 

  

 
 

 

 
Διεπιστημονικά 

Ακαδημαϊκά 
 
 

1. Εκπαιδευτική πολιτική Υ 
2. Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης Υ  
3.  Συγκριτική παιδαγωγική Υ 
4. Ελληνική λαογραφία Υ 
5. Ελληνική παιδική και νεανική 
λογοτεχνία Υ 
6. Διδακτική της ιστορίας Υ 
7. Εννοιολογική ανάπτυξη   
8. Θεωρία του σχολείου  
9. Ο ελληνισμός της πωσίας και της πρώην 
Σοβιετικής ένωσης  
10. Το δώρο. Μορφές και λειτουργίες της 
ανταλλαγής  
 

11. Μέτρηση και αξιολόγηση αντιληπτικών-
κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων  
12. Ιστορία της τέχνης  
13. Επιστημολογία  
14. Εκπαίδευση και ΜΜΕ  
15. Ιστορία της εκπαίδευσης στη Μακεδονία  
16. Κοινωνικές αναπαραστάσεις στην 
εκπαίδευση  
17. Μικρασιατικός ελληνισμός  
18. Οικουμενικός ελληνισμός και παιδεία  
19. Στοιχεία ιστορίας των μαθηματικών και 
μαθηματική εκπαίδευση  
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Διαθεματικά 

Επαγγελματικά 
 
 
 

Επαγγελματικά Νέου 
Τύπου 2 

 

Θεραπευτικά 
Ακαδημαϊκά 

 

  

 
 
 
 

= 

1. Ειδική αγωγή Υ 
2. Εκπαιδευτική αξιολόγηση Υ 
3. Παιδαγωγικά υλικά και μέσα Υ 
4. Κοινωνικοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις 
στο δημοτικό σχολείο Υ 
5. Οργάνωση και διοίκηση της 
εκπαίδευσης Υ  
6. Παιδαγωγική αλληλεπίδραση και 
κοινωνικές σχέσεις στη σχολική τάξη Υ 
7. Σχολική ψυχολογία και συμβουλευτική 
Υ  
8. Διδασκαλία της δεύτερης/ ξένης 
γλώσσας Υ 
9. Ορθοδοξία και πολιτισμός στην 
εκπαίδευση  
10. Εκαιδευτικό λογισμικό Υ  
11. Περιβαντολογική εκπαίδευση Υ  
12. Πληροφορική και νέες τεχνολογίες 
στην εκπαίδευση  
13. Διδακτική της μελέτης του 
περιβάλοντος 
14. Παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου  
15. Οργάνωση και λειτουργία σχολικής 
μονάδας  
16. Αξιολόγηση και αντιμετώπιση 
μαθησιακών δυσκολιών και 
προβλημάτων συμπεριφοράς 
17. Δυναμική των ομάδων  
18. Κατ’ οίκον εργασίες: θεωρία και 
πράξη  
19. Μουσειακή εκπαίδευση και νέες 
τεχνολογίες 
20. Ανατομία, υγεία, πρώτες βοήθειες   
21. Οργάνωση και διέυθυνση παιδικής 
χορωδίας, ορχήστρας, μικρών οργανικών 
συνόλων  
 

22. Εισαγωγή στη διγλωσσία- Διγλωσσία 
και εκπαίδευση  
23. Εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης 
των γλωσσικών δεξιοτήτων.  
24. Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού στα 
μαθηματικάμε χρήση των ΤΠΕ.  
25. Αγωγή υγείας  
26. Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού λογισμικού  
27. Εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου 
και τηλεκπαίδευση  
28. Διαπολιτισμική εκπαίδευση  
29. Σύγχρονες μεθοδολογικέςπροσεγγίσεις 
στη διδασκαλία  
30. Ολοήμερο σχολείο. Θεωρία και πράξη  
31. Ηθική και συναισθηματική ανάπτυξη  
32. Νοητική καθυστέρηση και 
αναπτυξιακές αναπηρίες  
33. Διακτικές προσεγγίσεις στα ολιγοθέσια 
σχολεία  
34. Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και νέες 
τεχνολογίες  
35. Διδακτικη της λογετεχνίας  
36. Γλωσσοπαιδαγωγικά θέματα  
37. Παιδαγωικά της λαογραφίας  
38. Παιδαγωγικές κινητικές εφαρμογές  
39. Εικονική πραγματικότητα και 
εκπαιδευτικές εφαρμογές τεχνιτής ευφυΐας 
40. Νέες τεχνολογίες και ιστορία  
41. Εισαγωγή στην πληροφορική   
42. Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο 
δημοτικό σχολείο (ΠΤΝ/ΕΕ) 
43. Σύνεργασία νηπιαγωγείου και 
δημοτικού σχολείου (ΠΤΝ/ΕΕ) 

 
ΠΤΔΕ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
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Παράρτημα 
Ε.1.9.2: 
ΠΤΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
2009-2010 

Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 2 

 

 
Μονοεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 1 
 

Επαγγελματικά 
Τύπου 1 

 
 

1. Μέθοδοι και τεχνικές έρευνας των 
κοινωνικών επιστημών Υ 
2. Περιγραφική στατιστική Υ  
3. Εισαγωγή στη φιλοσοφία Υ 
4. Γνωστική ψυχολογία Υ 
5. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία της 
εκπαίδευσης Υ 
6. Ελληνική λογοτεχνία ΙΙ Υ 
 

7. Στατιστική-Ανάλυση δεδομένων  
8. Εφαρμοσμένη στατιστική  
9. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας στην εκπαίδευση  
10. Νεώτερα παιδαγωγικά κινήματα και ιδέες  
11. Μικροιστορία και εκπαίδευση  
12. Εισαγωγή στην κοινωνιολογία  
13. Εισαγωγή στην παιδαγωγική  
 
 

 

Επαγγελματικά 
Τύπου 2 

 

1. Κοινωνιολογία της προσχολικής 
εκπαίδευσης Υ  
2. Αναλυτικά προγράμματα 
προσχολικής αγωγής-Στρατηγικές 
διδασκαλίας Υ  
3. Νεότερη ελληνική  ιστορία Υ  
4. Προμαθηματικές έννοιες Υ 
5. Έννοιες φυσικών επιστημών Ι και 
οι αναπαραστάσεις τους Υ 
6. Έννοιες φυσικών επιστημών ΙΙ και 
η διδασκαλία τους Υ 
7. Εικαστικά εργαστήρια Υ 
8. Παιδικό τραγούδι και δημιουργικές 
μουσικές εφαρμογές στην προσχολική 
ηλικία Υ 
 

9. Νοητική καθυστέρηση 
10. Παιδαγωγικά συστήματα προσχολικής 
εκπαίδευσης στη Γερμανία  
11. Κοινωνιογλωσσολογία και εκπαίδευση  
12. Η διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας  
14. Ξένη παιδική λογοτεχνία  
15. Θέματα ιστορίας και πολιτισμού  
16. Δραστηριότητες μαθηματικών στο 
νηπιαγωγών  
17. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδακτική των 
μαθηματικών  
18. Μουσική θεωρία και μουσικικινητική πράξη 
στην προσχολική εκπαίδευση  
19. Θεατρική αγωγή  
 

  

1. Κουκλοθέατρο  
 

 

Διεπιστημονικά 
Ακαδημαϊκά 

 
 

1. Ιστορία της νεοελληνικής εκπαίδευσης Υ 
2. Φιλοσοφία της εκπαίδευσης Υ 
3. Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία Υ 
4. Αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία Υ  
5. Προσχολική παιδαγωγική Υ  
6. Εισαγωγή στη γενική γλωσσολογία Υ  
7. Διαχρονία και συγχρονία της ελληνικής 
γλώσσας Υ 
8. Ελληνική λογοτεχνία Ι Υ 
9. Παιδική λογοτεχνία Υ  
10. Ιστορία της προσχολικής αγωγής  
11. Ιστορική εξέλιξη της προσχολικής αγωγής 
στην ελληνική εκπαίδευση  
12. Πολιτική φιλοσοφία και παιδεία  
13. Φιλοσοφία και εκπαίδευση  
14. Εκπαιδευτική ψυχολογία και ανάπτυξη του 
νηπίου  
15. Ψυχολογία των κινήτρων 
16. Εφαρμογές της γνωστικής ψυχολογίας στην 
εκπαίδευση  
17. Κοινωνική ψυχολογία και εκπαιδευτική 
έρευνα 
18. Η μελέτη του πολιτισμού στην κοινωνική 
ψυχολογία 
 

19. Η μελέτη του λόγου στην κοινωνική ψυχολογία  
20. Κοινωνιολογική ανάλυση της εκπαιδευτικής 
χρήσης των νέων τεχνολογιών  
21. Κοινωνική και εκπαιδευτική πολιτική για την 
πρώτη παιδική ηλικία στις χώρες-μέλη της 
ευρωπαϊκής ένωσης   
22. Παιχνίδι και παιδική ηλικία  
23. Μειονότητες, μετανάστες και εκπαίδευση  
24. Συγκριτική παιδαγωγική  
25. Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία  
26. Γλωσσολογικές προσεγγίσεις στην ανάλυση 
λόγου 
27. Ποίηση για παιδιά και μεγάλους  
28. Σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και κοινωνικό 
περιθώριο  
29. Νεότερη και σύγχρονη ευρωπαική ιστορία  
30. Εισαγωγή στην κοινωνική ανθρωπολογία  
31. Κοινωνική ανθρωπολογία του βαλκανικού 
χώρου  
32. Σχολικές εθνογραφίες  
33. Μαθηματικά και επικοινωνία  
34. Μέτρηση και αξιολόγηση αντιληπτικο-
κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.  
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Διαθεματικά 

Επαγγελματικά 
 
 

 
 

Επαγγελματικά  Νέου 
Τύπου 2 

 
 

Θεραπευτικά 
Ακαδημαϊκά 

 
 

  

 
 
 
 

 

1. Ψυχολογία της ειδικής αγωγής Υ 
2. Η οργάνωση του μαθησιακού 
περιβάλλοντος του νηπιαγωγείου στο 
πλαίσιο του παιχνιδιού Υ  
3. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και 
παιδαγωγική Υ  
4. Εκπαιδευτική αξιολόγηση Υ  
5. Οργάνωση και διοίκηση εκπαίδευσης 
Υ  
6. Εισαγωγή στις πολιτισμικές σπουδές Υ 
7. Αρχές πληροφορικής Υ 
8. Εφαρμογές της πληροφορικής στην 
εκπαίδευση Υ 
9. Περιβαντολλογική εκπαίδευση Υ 
10. Θεατρικό παιχνίδι Υ 
11. Κινητική –ρυθμική αγωγή Υ  
12. Διδακτική της κινητικής αγωγής Υ  
13. Διδακτική της κοινωνικής και 
πολιτικής αγωγής Υ 
14. Διδακτική της μητρικής γλώσσας 
15.  Διδακτική της γνωριμίας με το 
περιβάλλον   
16. Διδακτική των εικαστικών  
17. Πρακτική άσκηση και διδακτική 
μεθοδολογία στη μουσικοκινητική  
18. Μαθησιακές δυσκολίες-Προγράμματα 
πρώιμης παρέμβασης 
19. Κοινωνικοδραματικό παιχνίδι και 
γραμματισμός 
20. Κριτική παιδαγωγική και 
πολυπολιτισμικά προγράμματα  
21. Διαπολιτισμική παιδαγωγική και 
διδακτικό υλικό  
 

22. Μετανάστευση, διαπολιτισμικότητα 
και εκπαίδευση ενηλίκων: εκπαιδευτικές 
πολιτικές  
23. Μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο 
δημοτικό σχολείο και συνεργασία μεταξύ 
των δυο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.  
24. Κριτικός γραμματισμός   
25. Απαγγελία λογοτεχνικών κειμένων  
26. Εισαγωγή στη ιστορία του Βιβλίου  
27. Εισαγωγή στις τέχνες του βιβλίου   
28. Νέες τεχνολογίες και καλλιτεχνική 
 δημιουργία 
29. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού   
30. Οργάνωση επισκέψεων στα 
τεχνοεπιστημονικά μουσεία  
31. Παιδαγωγικά υλικά και μέσα  
32. Οργάνωση θεατρικής παράστασης  
33. Δραματοποίηση  
34. Αναπτυξιακά θέματα κινητικών 
δεξιοτήτων 
35. Παιδαγωγικά παιχνίδια στην 
προσχολική ηλικία 
36. Γραφοκινητικές δεξιότητες στην 
προσχολική ηλικία  
37. Δημιουργικότητα στην κίνηση, στο 
χορό και στο παιχνίδι. 
38. Υγιεινή-πρώτες βοήθειες  
39. Εικονογραφημένες μικρές ιστορίες και 
η διδακτική τους στο νηπιαγωγείο  
40. Διδακτική του κουκλοθεάτρου   
 
 
 
 

 
ΠΤΝ 

ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
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Παράρτημα Ε.2.: Αριθμητική αποτύπωση της κατάταξης των μαθημάτων  
                             στο μοντέλο 
 

 
 

 
 

 
 
 

ΠΤΔΕ  
ΑΘΗΝΑΣ 

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα Σπουδών 
2008-2009 

Σ=195  
38 39  - 1 43 61 1 1 11 

Πρόγραμμα Σπουδών 
1995-1996 

Σ= 123  
40 30 - - 22 18 - - 13 

ΤΕΑΠΗ  
Αθήνας  

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα Σπουδών 
2008-2009 

Σ=90 
15 18 1 1 24 26 1 3 1 

Πρόγραμμα Σπουδών 
1994-1995 

Σ= 85 
16 14 - 1 35 16 - - 3 

ΠΤΔΕ 
 Θεσσαλονίκης  

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 

 

 
 
 
 
 
Μαθήματα 
    Χωρίς  
Περιγραφές 

Μ
ον

οε
πι

στ
ημ

ον
ικ

ός
   

   
Α

κα
δη

μα
ϊκ

ός
 1

 

Ε
πα

γγ
ελ

μα
τι

κό
ς 

1 
 

Μ
ον

οε
πι

στ
ημ

ον
ικ

ός
 

Α
κα

δη
μα

ϊκ
ός

 2
 

 

Ε
πα

γγ
ελ

μα
τι

κό
ς 

2 

Δι
επ

ισ
τη

μο
νι

κό
ς 

Α
κα

δη
μα

ϊκ
ός

   

Δι
αθ

εμ
ατ

ικ
ός

 
Ε

πα
γγ

ελ
μα

τι
κό

ς 
 Θ

ερ
απ

ευ
τι

κό
ς 

Α
κα

δη
μα

ϊκ
ός

   
 

 Ε
πα

γγ
ελ

μα
τι

κό
ς 

  
Ν

έο
υ 

Τ
ύπ

ου
 2

 

Πρόγραμμα Σπουδών 
2007-2008 

Σ= 67 
9 13 - 3 15 24 - 3 - 

Πρόγραμμα Σπουδών 
2001-2002 

Σ= 110 
16 29 - 5 22 37 - 1 - 
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ΤΕΠΑΕ 
 Θεσσαλονίκης  

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα Σπουδών 
2008-2009 

Σ= 137 
10 17 1 2 37 56 - 4              10 

Πρόγραμμα Σπουδών 
1999-2000 

Σ= 122 
11 21 1 1 36 51 - 1 0 

ΠΤΔΕ 
 Πατρών 

 
Κατάταξη μαθημάτων στους Τύπους Οργάνωσης Προγράμματος 
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Πρόγραμμα 
Σπουδών 
2008-2009 

Σ=245 

21 11 0 0 40 59 1 1 112 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
1995-1996 

Σ= 193 

19 15 0 0 32 35 1 1 90 

ΤΕΕΑΠΗ 
 Πατρών 

 
Κατάταξη μαθημάτων στους Τύπους Οργάνωσης Προγράμματος 
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Πρόγραμμα 
Σπουδών  
2008-2009  

Σ= 113  

21 6 1 0 30 36 1 4 14 

Πρόγραμμα 
Σπουδών  
1998-1999 

Σ= 110  

21 5 0 0 34 9 0 1 40 



 537

 
 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΤΔΕ 
 Ιωαννίνων 

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα 
Σπουδών 
2008-2009 

Σ= 94 

21 17 - 1 23 27 - - 5 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
1994-1995 

Σ= 65 

24 8 - 1 10 14 - - 8 

ΠΤΝ 
 Ιωαννίνων  

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 

 

 
 
 
 
 
Μαθήματα 
    Χωρίς  
Περιγραφές 

Μ
ον

οε
πι

στ
ημ

ον
ικ

ός
   

 
Α

κα
δη

μα
ϊκ

ός
 1

 

Ε
πα

γγ
ελ

μα
τι

κό
ς 

1 
 

Μ
ον

οε
πι

στ
ημ

ον
ικ

ός
 

Α
κα

δη
μα

ϊκ
ός

 2
 

  Ε
πα

γγ
ελ

μα
τι

κό
ς 

2 
 

Δι
επ

ισ
τη

μο
νι

κό
ς 

Α
κα

δη
μα

ϊκ
ός

   

Δι
αθ

εμ
ατ

ικ
ός

 
Ε

πα
γγ

ελ
μα

τι
κό

ς 
 Θ

ερ
απ

ευ
τι

κό
ς 

Α
κα

δη
μα

ϊκ
ός

   
 

 Ε
πα

γγ
ελ

μα
τι

κό
ς 

  
Ν

έο
υ 

Τ
ύπ

ου
 2

 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
2008-2009 

Σ=97 

20 17 - - 15 37 - - 8 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
1993-1994 

Σ=74 

20 17 - - 8 11 - - 18 
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ΠΤΔΕ  
Κρήτης 

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα 
Σπουδών 
2008-2009 

Σ= 254  

46 38 -     2 49 79 1 0 39 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
1995-1996 

Σ= 136 

38 28 0 1 30 33 0 0 6 

ΠΤΠΕ  
Κρήτης  

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα 
Σπουδών 
2008-2009 

Σ=85 

12 20 1 2 22 19 1 0 8 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
1995-1996 

Σ= 89 

13 21 - 2 9 15 - 1 28 
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ΠΤΔΕ  
Θεσσαλίας   

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα 
 Σπουδών 
2008-2009 

Σ= 93  

18 16 - 1 20 31 - - 7 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
1995-1996 

Σ=75 

22 17 - - 18 16 - - 2 

ΠΤΠΕ 
 Θεσσαλίας 

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα 
Σπουδών 
2008-2009 

Σ= 101 

12 16 - 5 10 34 - 3 21 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
1995-1996 

Σ= 126 

9 5 - 1 9 19 - - 83 

ΠΤΔΕ  
Θράκης 

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα 
Σπουδών 
2009-2010 

Σ= 116 

21 22 1 1 31 26 5 - 9 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
1999-2000 

Σ=110 

33 27 1 - 34 15 - - - 
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ΤΕΕΠΗ  
Θράκης  

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα 
Σπουδών 
2008-2010 

Σ= 98 

16 16 - - 19 19 - - 28 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
1999-2000 

Σ= 62 

15 5 - - 22 11 - - 9 

ΠΤΔΕ  
Αιγαίου  

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα Σπουδών 
2008-2009 

Σ= 89 
6 22 - 1 24 36 - - - 

Πρόγραμμα Σπουδών 
1992-1993 

Σ= 73 
6 12 - - 15 15 - 1 24 

ΤΕΠΑΕΣ 
Αιγαίου 

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα  
Σπουδών 
2008-2009 

Σ= 177 

11 30 - 1 59 57 1 2 16 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
1992-1993 

Σ= 68 

5 10 - - 14 12 - 2 25 
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* Τα 27 από αυτά είναι τα μαθήματα των ειδικών διδακτικών της Β  ́φάσης της πρακτικής άσκησης, τα οποία 
παρουσιάζονται συνολικά ως τμήμα της πρακτικής και δεν αναλύθηκαν, όπως  έγινε για τα αντίστοιχα 
μαθήματα στο πρόγραμμα του 2008-2009, που είχαν περιγραφές.   
 

 
** Τα 7 από αυτά είναι τα μαθήματα των ειδικών διδακτικών της Β΄ φάσης της πρακτικής άσκησης, τα οποία 
παρουσιάζονται συνολικά ως τμήμα της πρακτικής και δεν αναλύθηκαν, όπως  έγινε για τα αντίστοιχα 
μαθήματα στο πρόγραμμα του 2009-2010 που είχαν περιγραφές.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΤΔΕ  
Φλώρινας  

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα 
Σπουδών 
2008-2009 

Σ= 108 

15 27 - - 19 43 - - 4 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
2003-2004 

Σ= 129 

16 18 - 1 30 36 - - 28* 

ΠΤΝ  
Φλώρινας   

 
Κατάταξη μαθημάτων  στους  Τύπους Οργάνωσης Προγραμμάτων 
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Πρόγραμμα 
Σπουδών 
2009-2010 

Σ= 107 

13 19 - 1 34 40 - - - 

Πρόγραμμα 
Σπουδών 
2003-2004 

Σ= 117 

16 17 - - 33 35 - - 16** 
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Παράρτημα Ε.3: Το γενικό πλαίσιο διεξαγωγής και αλλαγής των προγραμμάτων των 
Πρακτικών Ασκήσεων των Π.Τ.  
 
 

Τμήμα Πρόγραμμα δεκαετίας ’90  Πρόγραμμα 2008-2009 Βασικότερες Αλλαγές στην Π.Α. 
Π

Τ
ΔΕ

 Α
θή

να
ς 

Υποχρεωτική δραστηριότητα Παρακολούθηση 
(υποδειγματικές διδασκαλίες κ.α.) και μια εβδομάδα 
αυτοδύναμη διδασκαλία σε δημόσιο ή ιδιωτικό 
δημοτικό σχολείο της Αθήνας (4 δ.μ.). 
Το πρόγραμμα ορίζεται από τη Γ.Σ. και το αρμόδιο για 
τη διδασκαλία μέλος ΔΕΠ.  

Υποχρεωτική δραστηριότητα (Ε-Η εξ.) 
Παρακολούθηση, δοκιμαστική και αυτοδύναμη 
εβδομαδιαία διδασκαλία των φοιτητών στο τέλος του 
εξαμήνου στα δημοτικά σχολεία (4 δ.μ.). Σύνδεση 
Π.Α. με τα μαθήματα: ‘Διδακτικής Μεθοδολογίας Ι 
και ΙΙ’ και των Ειδικών διδακτικών. Εκπόνηση 
ερευνητικών μελετών με θέματα της διδακτικής 
πράξης. Κατά φάση την ευθύνη έχουν κυρίως α) 
‘έμπειροι’ αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, β) οι 
καθηγητές των ειδικών γνωστικών αντικειμένων και η 
συντονιστική επιτροπή πρακτικών ασκήσεων. 

Περιεχόμενο: -Ενίσχυση της γνωστικής βάσης της Π.Α. 
από μέρους του τμήματος (σύνδεση με μαθήματα, 
έρευνες, ανάπτυξη εργαλείων χρήσης για την Π.Α. μέσα 
από το πρόγραμμα αναμόρφωσης του προγράμματος, 
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ)  
 Παιδαγωγική: -Συστηματικότερη περιγραφή του 
πλαισίου διεξαγωγής της Π.Α. 
- Εξειδίκευση των υπευθύνων διεξαγωγής της πρακτικής, 
αποκέντρωση του ελέγχου.   
Αξιολόγηση: (Δεν αναφέρονται λεπτομερώς τα κριτήρια 
αξιολόγησης της Π.Α. σε καμία περίοδο μελέτης του 
προγράμματος.) 

Π
Τ

ΔΕ
 Θ
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Υποχρεωτική δραστηριότητα (12 δ.μ.). 
Παρουσιάζεται ως γνωστικό αντικείμενο του Α 
κύκλου (Προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολόγηση 
διδασκαλίας Ι και ΙΙ’ και Β κύκλου μαθημάτων 
(Διδασκαλία α) της νεοελληνικής γλώσσας και β) των 
μαθηματικών)  
 Δεν δίνονται πληροφορίες για τη διαδικασία τις 
συνθήκες παρουσίας των φοιτητών στα σχολεία. 

Υποχρεωτική [7ο- 8ο εξάμηνο]. Παρουσιάζεται ως 
υποχρεωτικό μάθημα με τίτλο ‘Προετοιμασία, 
διεξαγωγή και αξιολόγηση διδασκαλίας’ (21 δ.μ.). 
Περιλαμβάνει: α) θεωρητική ενημέρωση με αναφορά 
σε πέντε θεωρητικές σχολές παιδαγωγικής, και β) την  
διδασκαλία των φοιτητών σε δυο διαφορετικές τάξεις 
δυο σχολείων της Θεσσαλονίκης, τα οποία 
παραμένουν ίδια σε όλες τις φάσεις της άσκησής τους. 
Οι φοιτητές πρέπει να αξιοποιούν τις γνώσεις των 
παιδαγωγικών θεωριών και των ειδικών διδακτικών 
που διδάχτηκαν στα σχετικά μαθήματα του Π.Σ. 

Περιεχόμενο:  -Ενίσχυση της ταξινόμησης του 
προγράμματος της Π.Α. (Ένα μάθημα με θεωρία και 
εφαρμογή) 
- Ενδιαφέρον για τη διδακτική όλων των μαθημάτων του 
σχολικού προγράμματος, όχι μόνο μαθηματικών και νεολ. 
γλώσσας  
Παιδαγωγική:  -Συστηματικότερη περιγραφή του 
πλαισίου διεξαγωγής της Π.Α. 
- Ρυθμίσεις που να εξασφαλίζουν σε κάθε φοιτητή 
σταθερότητα του πλαισίου της Πρακτικής του. Η ρύθμιση 
αυτή επιτρέπει συνολικότερη εμπειρία και εποπτεία του 
πεδίου στου σχολείου.   
Αξιολόγηση:  (Δεν αναφέρονται) 

Π
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Υποχρεωτική (στο Α΄ και από το Ε-Η εξ) Τριήμερα 
παρατήρηση στο Α΄ εξάμηνο σε σχολείο. 
Ενσωματώνεται σε ένα μάθημα του τομέα 
Παιδαγωγικής, Παρατήρηση και δοκιμαστική 
διδασκαλία, Εργαστήρια. Αξιοποίηση των μαθημάτων 
Διδακτικής των γλωσσικών μαθημάτων (5ο εξ), των 
μαθηματικών και των φυσικών επιστημών (6ο εξ) και 
τα αντίστοιχα παιδαγωγικά εργαστήρια, καθώς και το 
μάθημα ‘Στοχαστοκριτική διδασκαλία:  Θεωρία και 
Πράξη’ (Υ) (7οεξ). Ανάληψη πλήρους διδασκαλίας για 
4 εβδομάδες (7 δ.μ.).     

Υποχρεωτική (Δ  ́- Η  ́εξάμηνο) (23 δ.μ.) 
Παρακολούθηση, μερική και αυτελής διδασκαλία σε 
δημοτικά σχολεία. Συνδέεται με το μάθημα διδακτικής 
μεθοδολογίας του αντίστοιχου εξαμήνου: Διδακτική 
φυσικών επιστημών (4ο), Διδακτική γλωσσικών 
μαθημάτων (5ο), Διδακτική μαθηματικών (6ο), 
Στοχαστικοκριτική διδασκαλία:  θεωρία και πράξη 
(επιλογής στο 7ο) και με τα αντίστοιχα παιδαγωγικά 
εργαστήρια.  Στο Η΄ εξ. εμπεριέχει 2 μέρες τη 
βδομάδα σε σχολεία και εργαστήρια και 4 βδομάδες 
συνεχούς διδασκαλίας.  
  

Περιεχόμενο:  Δεν καταγράφονται σημαντικές αλλαγές σε 
σχέση με την Π.Α. στη δεκαετία του ’90. 
Παιδαγωγική:  Εντοπίζεται μια αλλαγή στη διαδοχή της 
Π.Α., καθώς σήμερα ξεκινά στο Δ΄εξ. και όχι στο Α εξ. 
όπως παλαιότερα.   
Αξιολόγηση: (Δεν αναφέρονται λεπτομερώς κριτήρια 
αξιολόγησης) 
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Υποχρεωτική από Στ  ́ εξάμηνο για 3 εβδομάδες ανά 
εξάμηνο. Περιέχει δειγματικές διδασκαλίες, 
εργαστηριακές εργασίες, παρατήρηση –ανάλυση-
συζήτηση μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών. 
Παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολικού 
προγράμματος και διεξαγωγή διδασκαλιών στα 
μαθήματα που συνδέονται με τα αντικείμενα που 
διδάσκονται το αντίστοιχο εξάμηνο στο πανεπιστήμιο 
(π.χ. μαθηματικά, γλώσσα, γεωγραφία κτλ). Οι 
υποχρεωτικές διδασκαλίες ανά αντικείμενο είναι κατά 
κανόνα δυο. Η ευθύνη της οργάνωσης και της 
διεξαγωγής της Π.Α. ανήκει στα μέλη ΔΕΠ με 
σχετικές ειδικότητες, συνεπικουρούμενοι από 
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.  Η Π.Α. προϋποθέτει 
την εξοικείωση των φοιτητών με τα μαθήματα των 
Επιστημών της Αγωγής (Α Κύκλου) και συνδέεται 
άμεσα με τα μαθήματα των διδακτικών του Β Κύκλου. 
Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στις πρακτικές 
ασκήσεις αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή 
των φοιτητών στις εξετάσεις των αντίστοιχων 
μαθημάτων ειδικής διδακτικής του εξαμήνου. Η 
ανελλιπής συμμετοχή και η έγκαιρη παράδοση των 
σχεδίων διδασκαλίας, σχεδίων παρατήρησης και ό,τι 
άλλο τους ανατίθεται από τους υπευθύνους.   
 

Υποχρεωτική από Δ  ́εξάμηνο για 3 εβδομάδες ανά 
εξάμηνο. Περιέχει δειγματικές διδασκαλίες, 
εργαστηριακές εργασίες, παρατήρηση –ανάλυση-
συζήτηση μαγνητοσκοπημένων διδασκαλιών. 
Παρακολούθηση των μαθημάτων του σχολικού 
προγράμματος και διεξαγωγή διδασκαλιών στα 
μαθήματα που συνδέονται με τα αντικείμενα που 
διδάσκονται το αντίστοιχο εξάμηνο στο πανεπιστήμιο 
(π.χ. μαθηματικά, γλώσσα, γεωγραφία κτλ). Οι 
υποχρεωτικές διδασκαλίες ανά αντικείμενο είναι κατά 
κανόνα δυο. Στο Η  ́εξάμηνο για μια εβδομάδα οι 
φοιτητές αναλαμβάνουν το πλήρες πρόγραμμα 
διδασκαλίας μιας τάξης.  Η ευθύνη της οργάνωσης και 
της διεξαγωγής της Π.Α. ανήκει στα μέλη ΔΕΠ με 
σχετικές ειδικότητες, συνεπικουρούμενοι από 
αποσπασμένους εκπαιδευτικούς.  Η Π.Α. προϋποθέτει 
την εξοικείωση των φοιτητών με τα μαθήματα των 
Επιστημών της Αγωγής (Α Κύκλου) και συνδέεται 
άμεσα με τα μαθήματα των διδακτικών του Β Κύκλου. 
Η ολοκλήρωση των υποχρεώσεων στις πρακτικές 
ασκήσεις αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή 
των φοιτητών στις εξετάσεις των αντίστοιχων 
μαθημάτων ειδικής διδακτικής του εξαμήνου. Το 
σχολείο βεβαιώνει εγγράφως στο τμήμα την 
ολοκλήρωση της Π.Α. από τους φοιτητές.  

Περιεχόμενο: Δεν εμφανίζει αλλαγές στο περιεχόμενο.   
 
Παιδαγωγική: Η διάρκειά της διευρύνεται από το Στ  ́στο 
Δ΄ εξάμηνο.  
 -Οι φοιτητές σήμερα αναλαμβάνουν την πλήρη 
διδασκαλία για μια εβδομάδα στο Η  ́εξάμηνο.   
 
Αξιολόγηση:  Και στις δυο περιόδους μελέτης του 
προγράμματος αναφέρεται ότι η ανελλιπής συμμετοχή και 
η έγκαιρη παράδοση των σχεδίων διδασκαλίας, σχεδίων 
παρατήρησης και ό,τι άλλο τους ανατίθεται από τους 
υπευθύνους.  
- Σήμερα, με το πέρας των Π.Α., οι φοιτητές 
παραλαμβάνουν σχετική βεβαίωση από το σχολείο όπου 
δίδαξαν, την οποία και καταθέτουν υποχρεωτικά στη 
γραμματεία μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά για την 
απονομή πτυχίου.   
   

Π
Τ

ΔΕ
 Κ

ρή
τη

ς 

Σχολική Πρακτική Άσκηση (ΣΠΑ) Υποχρεωτική [από 
Δ εξάμηνο σε τέσσερα επάλληλα επίπεδα, που 
αντιστοιχούν σε 4 μαθήματα]. Περιέχουν Επισκέψεις 
σε σχολεία, παρατήρηση διδασκαλιών, 
Παρακολούθηση παραδειγματικών, αυτοτελείς 
διδασκαλίες. Προαιρετική η εκπόνηση εργασιών 
πρακτικής άσκησης αντί για τέσσερες σχέδια 
διδασκαλίας στο ΙΙ επίπεδο. Στο VI επίπεδο οι 
φοιτητές γίνονται υπεύθυνοι μιας τάξης και 
συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου 
για 2 εβδομάδες. Επιπλέον, υποχρεούνταν να 
παραδώσουν 10 πλήρεις διδασκαλίες μαθημάτων της 
ειδίκευσής τους (δεν αναφέρονται εδώ ρητά οι 
ειδικεύσεις). 
Προαπαιτούμενο του επιπέδου ΙΙ είναι η 
παρακολούθηση των εισαγωγικών μαθημάτων: 1)  
Θεωρία και μεθοδολογία της διδασκαλίας, 2) 
Παιδαγωγική ψυχολογία ή Θεωρίες Μάθησης, 3) 
Ειδικές μεθοδολογίες των διαφόρων μαθημάτων του 
δημοτικού σχολείου.  
Κατά την παραμονή τους οι φοιτητές συμμετέχουν σε 
όλες τις δραστηριότητες του σχολείου. 
Λεπτομερέστατα περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα 
κριτήρια επιτυχούς παρακολούθησης κάθε επιπέδου 
της ΣΠΑ (Δελτίο σχολικής πρακτικής, κατάθεση 
σχεδίων διδασκαλίας κτλ).   

Σχολική Πρακτική Άσκηση (ΣΠΑ) Υποχρεωτική [από 
Δ εξάμηνο σε τέσσερα επάλληλα επίπεδα, που 
αντιστοιχούν σε 4 μαθήματα]. Περιέχουν Επισκέψεις 
σε σχολεία, παρατήρηση διδασκαλιών, 
Παρακολούθηση δειγματικών, διδασκαλίες, εκπόνηση 
γραπτών εργασιών σε ενδεικτική θεματολογία (ΙΙ 
επίπεδο). Στο VI επίπεδο, η ΣΠA μετονομάζεται σε 
‘Πρακτική Άσκηση’ και αφορά την άσκηση για 30 
ώρες σε μια από τις περιοχές μαθημάτων του Π.Σ. που 
επιλέγει ο κάθε φοιτητής, π.χ. Νεοελληνική γλώσσα, 
Θετικές επιστήμες, Αισθητική αγωγή κτλ. 
Προαπαιτούμενο του επιπέδου ΙΙ είναι η 
παρακολούθηση εισαγωγικών μαθημάτων θεωρίας και 
μεθοδολογίας της διδασκαλίας, Παιδαγωγικής 
ψυχολογίας και θεωριών  μάθησης. Τα μαθήματα 
ειδικών διδακτικών διδάσκονται παράλληλα με τα 
επίπεδα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Στο VI επίπεδο, ο επόπτης κρίνει 
αν χρειάζονται προαπαιτούμενα μαθήματα για την 
τελική επιλογή των φοιτητών. Κατά την παραμονή 
τους οι φοιτητές συμμετέχουν σε όλες τις 
δραστηριότητες του σχολείου. Λεπτομερέστατα 
περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα κριτήρια 
επιτυχούς παρακολούθησης κάθε επιπέδου της ΣΠΑ. 
 

Περιεχόμενο:  Δεν έχουν συμβεί  πολύ σημαντικές 
αλλαγές. Ωστόσο, ενισχύεται η γνωστική βάση των 
φοιτητών σε θέματα επικεντρωμένα στη σχολική τάξη 
(εναλλακτικές μορφές διδασκαλίας, προβλήματα 
συμπεριφοράς, μελέτη σχολικής τάξης κτλ), μέσα από την 
υποχρεωτική εκπόνηση ομαδικών εργασιών από τους 
φοιτητές στο Επιπέδου ΙΙ της ΣΠΑ.   
-Ενίσχυση της εξειδίκευσης των φοιτητών σε ένα 
γνωστικό αντικείμενο της επιλογής του κατά το IV 
επίπεδο της πρακτικής.  
Παιδαγωγική: Λεπτομερέστερη περιγραφή του πλαισίου 
διεξαγωγής της  ΣΠΑ.  
- Λεπτομερέστερης η περιγραφή των υποχρεώσεων και 
του ρόλου των εμπλεκομένων σε κάθε φάση της 
πρακτικής άσκησης.    
- Μεγάλη διάχυση της πληροφορίας για το πλαίσιο 
διεξαγωγής της άσκησης και των υποχρεώσεων των 
συμμετεχόντων, καθώς και ανάρτηση υποστηρικτικού 
υλικού για τις πρακτικές στην ιστοσελίδα του τμήματος. 
Αξιολόγηση:  Διαχρονικά περιγράφονται λεπτομερώς οι 
υποχρεώσεις των φοιτητών και τα κριτήρια της 
αξιολόγησής τους (π.χ. ανελλιπής παρουσία και 
παρακολούθηση, συστηματικότητα στην προετοιμασία, 
διδακτική ικανότητα, γραπτή εργασία).  
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Η Σχολική Πρακτική, όπως αναφέρεται, είναι 
υποχρεωτική (Ε  ́- Η΄ εξ) και χωρίζεται σε τέσσερα 
επίπεδα (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV), καθένα από τα οποία διαρκεί ένα 
εξάμηνο (12 δ.μ.). Η πρακτική διεξάγεται στα σχολεία 
και στο πανεπιστήμιο σε ομάδες 10, 6 φοιτητών και 
κατά ζεύγη. Για το κάθε επίπεδο παρατίθεται 
λεπτομερής περιγραφή του πλαισίου διεξαγωγής, των 
υποχρεώσεων και της αξιολόγησης των φοιτητών.  Το 
πρόγραμμα της Σ.Π περιλαμβάνει: Ενημέρωση 
φοιτητών για τη Σ.Π., παρατήρηση της σχολικής ζωής, 
εργαστηριακή εργασία (π.χ. παρακολούθηση 
δειγματικών διδασκαλιών από όλους τους κύκλους 
μαθημάτων) στο πανεπιστήμιο, εισαγωγή στους 
τρόπους σχεδιασμού και οργάνωσης της διδασκαλίας, 
σταδιακή ανάληψη διδακτικού έργου σε διάφορες 
τάξεις, αυτοτελή διδασκαλία για 2 συνεχόμενες 
βδομάδες σε μια τάξη. Προβλέπεται επίσης η 
παρακολούθηση της εργασίας για μια εβδομάδα σε 
ειδικά σχολεία.* Προϋπόθεση συμμετοχής των 
φοιτητών στην Σ.Π. είναι η επιτυχής παρακολούθηση 
των εισαγωγικών μαθημάτων στην Παιδαγωγική, την 
παιδαγωγική ψυχολογία και τη Θεωρία και 
Μεθοδολογία της διδασκαλίας. Επίσης, χρειάζεται να 
έχουν παρακολουθήσει ή να παρακολουθούν 
παράλληλα μαθήματα Διδακτικής Μεθοδολογίας των 
επιμέρους μαθημάτων. Τα μαθήματα κατατάσσονταν 
σε 7 κύκλους: α) νεοελληνική γλώσσα, β) μαθηματικά 
γ) κοινωνικές επιστήμες-γεωγραφία (μελέτη του 
περιβάλλοντος, γεωγραφία, κοινωνική και πολιτική 
αγωγή), δ) Φυσικές επιστήμες - περιβάλλον (φυσική, 
χημεία, βιολογία, οικολογία), ε) Ιστορία –
θρησκευτικά, στ) Αισθητική Αγωγή (Καλλιτεχνικά 
μαθήματα-μουσική), ζ) Φυσική Αγωγή.  
*  Όσοι επιλέγουν την κατεύθυνση ‘Σχολική 
υποστήριξη’ παρακολουθούν επιπλέον ειδικές τάξεις, 
ενώ οι φοιτητές της κατεύθυνσης ‘Αισθητική παιδεία 
και έκφραση’ παρακολουθούν τη διδασκαλία των 
καλλιτεχνικών μαθημάτων και της μουσικής σε 
σχολεία που διδάσκουν ειδικοί εκπαιδευτικοί.      
 

Η Σχολική Πρακτική, όπως αναφέρεται, είναι 
υποχρεωτική (Ε  ́- Η΄ εξ) και χωρίζεται σε τέσσερα 
επίπεδα (Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV), καθένα από τα οποία διαρκεί ένα 
εξάμηνο (12 δ.μ.). Τα επίπεδα της πρακτικής 
παρουσιάζονται ως μαθήματα με θεωρητική βάση και 
πρακτική εμπλοκή των φοιτητών με τη σχολική 
καθημερινότητα. Περιγράφεται ο σκοπός, το 
περιεχόμενο, οι μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης, 
τα προαπαιτούμενα μαθήματα, ενώ προτείνεται 
εκτενής σχετική βιβλιογραφία. Το πρόγραμμα της Σ.Π 
περιλαμβάνει: Συστηματική παρατήρηση των 
προϋποθέσεων και των συνθηκών διδασκαλίας, 
μάθησης και οργάνωσης της σχολικής ζωής σε 
διαφορετικούς τύπους σχολείων, διδασκαλία με 
σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις για τη γλώσσα, και 
τα μαθηματικά και σε δευτερεύοντα μαθήματα όπως 
μελέτη περιβάλλοντος, η γεωγραφία κτλ,. Ειδικά 
μαθήματα διδακτικής της γλώσσας και των 
μαθηματικών (θεωρία και πράξη) συμπεριλαμβάνονται 
στο επίπεδο ΙΙ του σύγχρονου ΠΠΣ. Επίσης, 
προβλέπονται φροντιστήρια και συζητήσεις 
ανατροφοδότησης σε θεματικές που καθορίζονται με 
τη σύμφωνη γνώμη των φοιτητών μετά από προτάσεις 
τους για θέματα σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις 
προσωπικές τους εμπειρίες. Εκτός από τα μέλη ΔΕΠ 
του τμήματος ή άλλων παιδαγωγικών τμημάτων, 
διαλέξεις μπορούν να γίνουν από ειδικούς εκτός 
πανεπιστημίου σε θέματα θεωρίας και παιδαγωγικής 
πράξης, π.χ. σχολικοί σύμβουλοι, προϊστάμενοι 
γραφείων. Πραγματοποιούνται επίσης, εκπαιδευτικές 
εκδρομές σε διάφορους τύπους σχολείων εντός και 
εκτός της εκπαιδευτικής περιφέρειας του νομού 
Μαγνησίας. Ανάληψη πλήρους ευθύνης του 
παιδαγωγικού και διδακτικού έργου σε μια τάξη 
πολυθέσιου ή ολιγοθέσιου σχολείου για 2 εβδομάδες. 
Σε αυτή τη φάση της Σ.Π. οι φοιτητές καλούνται να 
πραγματοποιήσουν ενός project, που θα τους επιτρέψει 
να γνωρίσουν στην πράξη τις σύγχρονες διδακτικές 
προσεγγίσεις. Επίσης, απαιτείται η ενεργή συμμετοχή 
των φοιτητών σε όλες τις δραστηριότητες του 
σχολείου (εκδρομές, εκδηλώσεις κτλ).  Για τη 
συμμετοχή σε κάθε φάση της Σ.Π. προαπαιτούνται τα 
μάθημα ‘Διδακτική μεθοδολογία’ (στο επίπεδο Ι), 
πέντε μαθήματα Διδακτικής της Γλώσσας (1) και των 
Μαθηματικών (4) (στο επίπεδο ΙΙ) και το μάθημα της 
‘Εκπαιδευτικής αξιολόγησης’ (στο επίπεδο IV).  
 

Περιεχόμενο: -Εμπλουτίζεται μέσα από κάποιες νέες 
δραστηριότητες. Αυτές είναι α) η ίδρυση και λειτουργία 
του Κέντρου διδακτικής υποστήριξης και εκπαιδευτικής 
τεκμηρίωσης (ΚΕΔΥΚΕΤ), στα πλαίσια του ΕΠΕΑΚ ΙΙ 
για την αναμόρφωση του ΠΠΣ. Σκοπός του κέντρου είναι 
η υποστήριξη των φοιτητών στην πρακτική τους άσκηση 
με αναγκαίο υλικό.  
β) διαλέξεις από ειδικούς εκτός πανεπιστημίου, εκδρομές 
σε σχολεία.  
-Ενώ, πάντα είναι ρητό το ενδιαφέρον για το σύνολο των 
μαθημάτων του σχολικού προγράμματος, σήμερα γίνεται 
εντονότερα η διάκρισή τους σε κύρια και δευτερεύοντα. Η 
έμφαση της διδακτικής στο σύγχρονο πρόγραμμα δίνεται 
στη γλώσσα, αλλά κυρίως στα μαθηματικά.  
- Επιδιώκεται η εξοικείωση και η εξάσκηση των φοιτητών 
με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του Project.  
Παιδαγωγική:  -Καταγράφονται στοιχεία 
εκσυγχρονισμού στο πρόγραμμα της Π.Α. τόσο στη 
γλώσσα με την οποία περιγράφεται σήμερα το πλαίσιο της 
διεξαγωγής της, όσο και γενικότερα στην τοποθέτηση της 
σε σχέση με το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Θέτει 
θέματα επαγγελματικής ετοιμότητας των εκπαιδευτικών 
και ανάγκης διεύρυνσης των ρόλων τους (διαχειριστική, 
οργανωτική κτλ ετοιμότητα), ενώ διατυπώνει ένα 
περισσότερο εκσυγχρονισμένο λόγο σε σχέση με τη 
διδακτική ετοιμότητας των εκπαιδευτικών σήμερα (βλ. 
ειδ. ενότητα 15….σελ. ).  
-Αύξηση του φόρτου εργασίας των φοιτητών μέσα από 
την καθιέρωση περισσότερων εκπαιδευτικών δράσεων, 
π.χ. φροντιστήρια, εκδρομές, διαλέξεις, οργάνωση και 
διεξαγωγή project  
- Και για την παρουσίαση των επιπέδων της Σ.Π. 
ακολουθείται στο σύγχρονο πρόγραμμα η φόρμα 
παρουσίασης των μαθημάτων, δηλαδή αναφορά στο 
σκοπό, στις διδακτικές και μαθησιακές μεθόδους, στις 
μεθόδους αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των φοιτητών, ενώ 
παρατίθεται και συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη.  
 Αξιολόγηση: -Λεπτομερέστερη αναφορά των 
διαδικασιών και των κριτηρίων αξιολόγησης των 
φοιτητών στις τέσσερεις φάσεις της Σ.Π. του 
προγράμματος. Τα βασικότερα είναι: αξιολόγηση γραπτής 
εργασίας και πλάνων διδασκαλίας, ενεργή συμμετοχή στα 
φροντιστήρια, διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια, 
περιεχόμενο του ατομικού φακέλου των φοιτητών, καλή 
συνεργασία με τους υπευθύνους της Σ.Π.    
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Υποχρεωτική από το 5ο εξάμηνο (προκαταρτικό) μέχρι 
και το 8ο σε δυο επίπεδα (12 δ.μ.). Εμφανίζονται ως 
υποχρεωτικά μαθήματα στα αντίστοιχα εξάμηνα. Στο 
πρώτο επίπεδο η Π.Α. συνδέεται άμεσα με τα 
μαθήματα της Διδακτικής μεθοδολογίας Ι & ΙΙ, ενώ 
πραγματοποιείται άσκηση σε εικονική τάξη. Στο 
δεύτερο επίπεδο η Π.Α. διεξάγεται σε πειραματικά 
σχολεία αρχικά και στη συνέχεια σε δημοτικά σχολεία 
της Αλεξανδρούπολης και της ευρύτερης περιοχής, 
οπότε και οι φοιτητές ασκούνται σε πραγματικό 
σχολικό περιβάλλον. Το δεύτερο επίπεδο της 
πρακτικής περιλαμβάνει εργαστήρια, 
παρακολουθήσεις, δειγματικές διδασκαλίες, μερική 
διδασκαλία των φοιτητών στο 6ο εξ, πλήρη ανάληψη 
διδασκαλίας και συναντήσεις εργασίας στο 7ο και 8ο 
εξ.  Οι φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες που συντονίζει 
ένας υπεύθυνος αποσπασμένος εκπαιδευτικός.  Οι 
τάξεις χωρίζονται σε τρία επίπεδα ανά δυο (Α, Β 
μικρές κτλ), ενώ τα μαθήματα σε τέσσερις κύκλους –
ελληνικά, φυσικομαθηματικά, Ανθρωπιστικά, 
Καλλιτεχνικά φυσική αγωγή. Με βάση αυτά 
περιγράφεται λεπτομερώς το πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων σε κάθε εξάμηνο. Η συνολική 
διάρκεια της πρακτικής είναι 11 μέρες στο 5Ο, 22 
μέρες στο 6ο  (κατανεμημένες στις 11 εβδομάδες του 
εξαμήνου), 2 εβδομάδες στο 7ο εξ. σε σχολεία της 
πόλης και 4 εβδομάδες στο 8ο (2 στην αρχή και δυο 
στο τέλος του εξαμήνου) σε σχολεία εκτός πόλης. Την 
ευθύνη της διεξαγωγής της άσκησης έχει επιτροπή που 
απαρτίζεται από τα μέλη ΔΕΠ του τομέα 
Παιδαγωγικής και ψυχολογίας και δύο μέλη (με ετήσια 
θητεία) από καθέναν από τους άλλους τομείς. 

Υποχρεωτική στο 8ο εξάμηνο (6 δ.μ.), και όπως 
αναφέρεται, επειδή η χρονική διάρκεια του εαρινού 
εξαμήνου δεν επαρκεί για την υλοποίηση ολόκληρου 
του προγράμματος, με απόφαση της Γ.Σ. του τμήματος 
ένα μέρος του (μαθήματα θεωρητικής προετοιμασίας) 
μεταφέρονται στο χειμερινό. Έτσι στο 7ο εξάμηνο 
υπάρχει ένα υποχρεωτικό σεμινάριο Π.Α. (3 δ.μ.), που 
έμμεσα αναγνωρίζεται ως κομμάτι της πρακτικής. 
Συνολικά το πρόγραμμα πιστώνεται με 9 δ.μ. 
Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην πρακτική είναι η 
επιτυχής παρακολούθηση τριών υποχρεωτικών 
μαθημάτων: α) Δομή της ελληνικής γλώσσας, β) 
Διδακτική μεθοδολογία Ι (Μικροδιδασκαλίες) και γ) 
Διδακτική των μαθηματικών. Για το πρόγραμμα της 
πρακτικής αναφέρονται ο ρόλος και ο σκοπός, η 
διάρθρωση και το περιεχόμενο, η αξιολόγηση. Επίσης 
παρατίθενται και προτεινόμενα διδακτικά 
συγγράμματα υποστήριξης του προγράμματος.  
Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε δυο φάσεις. Η πρώτη 
περιλαμβάνει θεωρητική ενημέρωση, προετοιμασία, 
διεξαγωγή και ανάλυση μεμονωμένων διδασκαλιών σε 
επιμέρους μαθήματα του δημοτικού σχολείου, τα 
οποία ομαδοποιούνται σε τρεις κύκλους (α) Γλώσσας, 
ιστορίας, θρησκευτικών και πολιτική και κοινωνική 
αγωγή, β) Μαθηματικά, φυσικά, μελέτη 
περιβάλλοντος και γεωγραφία,  γ) Φυσική αγωγή και η 
αισθητική αγωγή.) 
Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει θεωρητική ενημέρωση 
για τη λειτουργία του σχολείου, όπως επίσης 
προετοιμασία, διεξαγωγή και ανάλυση πολυήμερης 
διδασκαλίας όλων των μαθημάτων του ημερήσιου 
προγράμματος σε δυο διαφορετικά σχολεία (2 
εβδομάδες). Αναφέρονται ρητά τα κριτήρια 
αξιολόγησης των φοιτητών π.χ. ικανότητα να 
σχεδιάζουν, πραγματοποιούν και αξιολογούν  μια 
διδασκαλία, συνέπεια κτλ. Η αξιολόγηση στηρίζεται 
στα γραπτά σχέδια μαθήματος, στα φύλλα 
αξιολόγησης, στο ημερολόγιο πρακτικών των 
φοιτητών, στην τελική γραπτή έκθεση αξιολόγησης 
της Π.Α.   
 

Περιεχόμενο:  Δεν καταγράφονται σημαντικές αλλαγές 
στο περιεχόμενο των πρακτικών. Με εξαίρεση την 
προσθήκη θεωρητικής ενημέρωσης για ζητήματα 
λειτουργίας του σχολείου και καινοτόμων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.   
 Ως προαπαιτούμενα της πρακτικής εκτός από τα 
μαθήματα της Διδακτικής Μεθοδολογίας, ορίζονται τα 
μαθήματα της διδακτικής της Νεοελληνικής γλώσσας και 
των Μαθηματικών.  
 
 
Παιδαγωγική: - Καταγράφεται μείωση του χρόνου της 
Π.Α. και αντίστοιχη μείωση του φόρτου εργασίας, όπως 
φαίνεται και από τις διδακτικές μονάδες με τις οποίες 
πιστώνονται σε κάθε περίοδο ανάλυσης.  
-Εμφανίζεται ως μια περισσότερο οριοθετημένη 
δραστηριότητα σε σχέση με το συνολικό πρόγραμμα, 
αφού αφενός δεν παρουσιάζεται μαζί με τα υποχρεωτικά 
μαθήματα του προγράμματος, όπως παλαιότερκκα, 
αφετέρου ως τυπική τοποθετείται στο Η  ́εξάμηνο 
σπουδών.   
 
Αξιολόγηση:  Αναφέρονται ρητά τα κριτήρια 
αξιολόγησης των φοιτητών στην πρακτική άσκηση.  
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Η Π.Α. είναι υποχρεωτική από το 5ο εξάμηνο των 
σπουδών, πιστώνεται με 28 δ.μ. και διεξάγεται σε 
τρεις φάσεις. 
Α΄ Φάση: «Ανίχνευση- εξοικείωση και 
προσανατολισμός» (6 δ.μ. Α κύκλου).  Αντιστοιχεί με 
1 τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα στο 5ο εξάμηνο.  Το 
ένα τρίτο των διδακτικών ωρών αφιερώνεται σε 
παρακολουθήσεις σε μονοθέσια και διθέσια σχολεία.  
Β  ́ Φάση : «Εκμάθηση και συμμετοχή με την 
καθοδήγηση ενός διδάσκοντα».  Το πρόγραμμα των 
πρακτικών αντιστοιχεί σε ένα τρίωρο εβδομαδιαίο 
μάθημα. Πραγματοποιείται στο 6ο και 7ο εξάμηνο των 
σπουδών και πιστώνεται με 12 δ.μ. Β΄ κύκλου. 
Προβλέπει προοδευτική ανάληψη από τους φοιτητές 
του ρόλου του δασκάλου μέσα σε πλαίσιο 
μικροδιδασκαλίας και σε συνεργασία με το δάσκαλο 
της τάξης. Στο κάθε εξάμηνο οι φοιτητές 
αναλαμβάνουν τη διδασκαλία γνωστικών 
αντικειμένων που αντιστοιχούν σε 2 από τους 
ακόλουθους τέσσερις κύκλους: μαθηματικά, γλώσσα, 
φυσικό περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον (εδώ 
περιλαμβάνεται η αισθητική αγωγή). Προϋπόθεση 
συμμετοχής είναι οι φοιτητές να έχουν κατοχυρώσει 
στις υποχρεωτικές διδακτικές μονάδες του αντίστοιχου 
αντικειμένου.  
Γ  ́Φάση: «Ανάληψη καθηκόντων». Πραγματοποιείται 
στο 8ο εξάμηνο και πιστώνεται με 10 δ.μ. Α κύκλου.   
Παρακολούθηση και ανάληψη αυτοδύναμης 
διδασκαλίας σε μονοθέσια (ή διθέσια) και εξαθέσια 
σχολεία για 20 εργάσιμες μέρες. Η διαδικασία γίνεται 
σε ομάδες ανά δυο άτομα, όπου εναλλάξ ο ένας 
διδάσκει και ο άλλος παρατηρεί.  
 

Υποχρεωτική από το 6ο έως το 8ο εξάμηνο σε 
επάλληλες 3 εξαμηνιαίες φάσεις (30 δ.μ.).  
Φάση Α (6Ο εξ): Περιέχει θεωρητικό μέρος με 
διαλέξεις του διδάσκοντα και οργανωμένες επισκέψεις 
σε σχολεία όπως οι φοιτητές κάνουν συστηματική 
παρακολούθηση και καταγραφή της διδασκαλίας με 
μορφή πρωτοκόλλου. Δίνεται λεπτομερές 
χρονοδιάγραμμα και προβλέπει και μια επίσκεψη και 4 
σε δημοτικό σχολείο.  
Φάση Β (7Ο εξ): Αποτελείται από μαθήματα 
εφαρμοσμένων διδακτικών με άξονα τις 
παρακολουθήσεις σε σχολεία και τη καταγραφή 
πρωτοκόλλων σε κάποιες περιπτώσεις προβλέπεται και 
η ανάληψη διδακτικού έργου. Το κάθε μάθημα έχει 
διδάσκοντα και περιγράφεται διακριτά κυρίως ως προς 
το περιεχόμενο, και τις υποχρεώσεις των φοιτητών 
κυρίως όσο αφορά τα πρωτόκολλα καταγραφής.  Τα 
μαθήματα είναι: α) Εφαρμοσμένη διδακτική της 
γλώσσας. β) των μαθηματικών γ) των φυσικών 
επιστημών, δ) της Ιστορίας, και τέλος ε) Εφαρμοσμένη 
διδακτική με νέα μέσα. Για τη συμμετοχή στη Β φάση 
προαπαιτείται η επιτυχής συμμετοχή στην Α και τα 
εξής μαθήματα: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες της 
παιδαγωγικής και της παιδαγωγικής των μέσων,  
Ιστορία και η διδακτική της, Βασικές έννοιες των 
φυσικών επιστημών, Διδακτική των φυσικών 
επιστημών, Εισαγωγή στις βάσεις και τις βασικές 
έννοιες των μαθηματικών, Επίλυση προβλήματος και 
Βασικές έννοιες της γλωσσικής επιστήμης –
Νεοελληνική γλώσσα 
Φάση Γ (8ο εξ): Αφορά ανάληψη της διδασκαλίας από 
τους φοιτητές σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Αυτά 
είναι:  α) Εφαρμοσμένη διδασκαλία της γλώσσας  β) 
των μαθηματικών ΙΙ, γ) της φυσικής, δ) της Ιστορίας 
ΙΙ.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Περιεχόμενο:  Το περιεχόμενο των Π.Α. 
προσανατολίζεται εξειδικευμένα στην εφαρμοσμένη 
διδασκαλία της γλώσσας, των μαθηματικών, των φυσικών 
επιστημών και της ιστορίας στο σχολικό πρόγραμμα. 
Όπως αναφέρεται το εν λόγω πρόγραμμα δίνει έμφαση 
στη διδακτική μετατόπιση των επιστημονικών γνώσεων. 
Να σημειώσουμε ότι χωρίς να αναφέρεται ρητά τα 
μαθήματα της Π.Α. παραπέμπουν σε αυτά που κοινός στο 
σχολείο αντιμετωπίζονται ως κύρια μαθήματα.     
Παιδαγωγική: Η Π.Α. ξεκινάει αργότερα κατά ένα 
εξάμηνο. 
-Αλλαγές στην παρουσία του περιεχομένου κάθε φάσης 
της άσκησης. Η παρουσίαση γίνεται κατά γνωστικό 
αντικείμενο π.χ. γλώσσα, μαθηματικά κτλ. Η ρύθμιση 
αυτή αφενός τονίζει την τάση εξειδίκευσης της Π.Α. στην 
εφαρμοσμένη διδασκαλία της σχολικής γνώσης και 
αφετέρου καθιστά την εμπειρία των φοιτητών για το 
σχολικό περιβάλλον αποσπασματική, αφού δεν 
αναλαμβάνουν σε καμία φάση πλήρη διδακτική ευθύνη 
μιας τάξης, ούτε εμπλέκονται στο πλήρες πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων των σχολείων.  
 
Αξιολόγηση:  Στα περισσότερα μάθημα της Π.Α. 
αναφέρονται οι υποχρεώσεις και τα κριτήρια αξιολόγησης 
των φοιτητών. Αφορούν βασικά πρωτόκολλα καταγραφής, 
σχέδια διδασκαλίας. Η επιτυχία και κατοχύρωση των 
μαθημάτων της Π.Α. είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους.   
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Το πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και 
Πρακτικής Άσκησης (ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ) είναι υποχρεωτικό. 
Ξεκινάει από το 2ο εξάμηνο και με μια διακοπή στο 4ο 

εξάμηνο, ολοκληρωνόταν στο 8ο εξάμηνο.  
Αποτελείται από τρεις ξεχωριστές φάσεις με συναφείς 
σκοπούς, περιεχόμενα και τρόπο οργάνωσης (36 δ.μ.). 
Α  ́ Φάση: Θεωρητικά μαθήματα στη σχολή και 
συστηματική παρατήρηση στο σχολεία (4 δ.μ.). 
Β  ́ Φάση: Θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του 
φοιτητή στη διδακτική των μαθημάτων του δημοτικού 
σχολείου. Τα μαθήματα της διδακτικής 
συμπεριλαμβάνονταν στα υποχρεωτικά και 
διακρίνονται σε 3 κύκλους - της γλώσσας, των 
μαθηματικών και των εικαστικών. Οι φοιτητές 
υποχρεούνταν να επιλέξουν ένα κύκλο και να 
παρακολουθήσουν τα τρία επίπεδα καθενός από τα 
τρία μαθήματα που περιέχει στο 5ο , 6ο και 7ο εξάμηνο 
αντίστοιχα (οι 27 δ.μ.).  
Γ  ́Φάση: Εισαγωγή του φοιτητή στον κανονικό, 
καθημερινό ρυθμό εργασίας και ζωής στο σχολείο. Οι 
φοιτητές αναλαμβάνουν την ευθύνη του παιδαγωγικού 
και διδακτικού έργου για δυο εβδομάδες, μια σε 
πολυθέσιο και μια σε ολιγοθέσιο σχολείο της περιοχής 
(5 δ.μ.). Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση τελικής 
γραπτής εργασίας. 
Αναφέρονται οι υποχρεώσεις και τα κριτήρια 
αξιολόγησης των φοιτητών.  

Το πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και 
Πρακτικής Άσκησης (ΔΙ.ΜΕ.ΠΑ) είναι υποχρεωτικό, 
ξεκινά από το 2ο εξάμηνο και αποτελείται από τρεις 
ξεχωριστές φάσεις.  (27 δ.μ/41 ECTS). Για κάθε φάση 
της Π.Α. περιγράφονται οι σκοποί, τα 
προαπαιτούμενα, το περιεχόμενο, οι μέθοδοι 
αξιολόγησης των φοιτητών και δίνεται ενδεικτική 
βιβλιογραφία.  
Α  ́ Φάση: Θεωρητικά μαθήματα στη σχολή και 
συστηματική παρατήρηση στο σχολεία  (3 δ.μ.). 
Β  ́Φάση: Αναπτύσσεται από το 4ο έως το 7ο εξάμηνο 
και αφορά  τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του 
φοιτητή στη διδακτική των μαθημάτων του δημοτικού 
σχολείου.  Τα μαθήματα διδακτικής μεθοδολογίας που 
αφορούν την γλώσσα, τα μαθηματικά, τη φυσική και 
την ιστορία συμπεριλαμβάνονται στα υποχρεωτικά 
μαθήματα του προγράμματος (12 δ.μ.). Από τις 
διδακτικές που αφορούν τη μελέτη περιβάλλοντος, των 
θρησκευτικών, των εικαστικών, της μουσικής και της 
φυσικής αγωγής οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέγουν 
υποχρεωτικά τα 2 (6 δ.μ.). Τα υπόλοιπα 3 είναι δυνατό 
να επιλεγούν ως μαθήματα επιλογής.  
Γ  ́ Φάση: Εισαγωγή του φοιτητή στον κανονικό, 
καθημερινό ρυθμό εργασίας και ζωής στο σχολείο. Οι 
φοιτητές αναλαμβάνουν την ευθύνη του παιδαγωγικού 
και διδακτικού έργου για δυο εβδομάδες, μια σε 
πολυθέσιο και μια σε ολιγοθέσιο σχολείο της 
περιοχής.  Προβλέπεται επίσης η εκπόνηση τελικής 
γραπτής εργασίας. Αναφέρονται οι υποχρεώσεις και τα 
κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών.  
 
 
 

Περιεχόμενο:  Ενίσχυση της γνώσης των φοιτητών στη 
διδακτική μεθοδολογία μέσα από την κατάργηση της κατ’ 
επιλογήν υποχρεωτικής εξειδίκευσης στη διδακτική ενός 
κύκλου μαθημάτων και  αντικατάσταση από την 
υποχρεωτική γνώση της διδακτικής μεθοδολογίας για τη 
γλώσσα, τα μαθηματικά, τη φυσική και την ιστορία σε 
όλους τους φοιτητές. Επίσης,  κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά 
είναι σήμερα 2 μαθήματα διδακτικής που αφορούν τη 
μελέτη περιβάλλοντος, τα θρησκευτικά, τα εικαστικά, τη 
μουσική ή τη φυσική αγωγή.  
 
Παιδαγωγική: - Αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο η Π.Α.  
- Μειώνονται οι διδακτικές μονάδες με τις οποίες 
πιστώνεται η Π.Α. παρόλο που ο φόρτος εργασίας δεν 
μειώνεται.  
- Για την περιγραφή των μαθημάτων διδακτικής της Π.Α. 
χρησιμοποιείται η αναλυτική φόρμα περιγραφής που το 
τμήμα έχει καθιερώσει στο νεότερο πρόγραμμα για την 
περιγραφή των μαθημάτων. Αν και πρέπει να σημειωθεί 
ότι και στο παλαιότερο πρόγραμμα, , τουλάχιστον όσο 
αφορά το περιεχόμενο της Π.Α., υπήρχε αντίστοιχη 
λεπτομερής περιγραφή  
Αξιολόγηση:  Διαχρονικά διατυπώνονταν ρητά κριτήρια 
και διαδικασίες αξιολόγησης της παρουσίας των φοιτητών 
στο πρόγραμμα της Π.Α.  
 

 



 545

Τ
Ε

Α
Π

Η
 Α

θή
να

ς 

Αναφέρεται μόνο ως μια από τις προϋποθέσεις για την 
απονομή του πτυχίου και ως μέθοδος διδασκαλίας. 
Στον Οδηγό Σπουδών 1994-1995 δεν δίνονται 
περισσότερες πληροφορίες. 

Πρόκειται για τη ενότητα «Πρακτικές Εφαρμογές» και 
ξεκινά από το Γ΄ εξάμηνο σπουδών (35 δ.μ.). Αποτελεί 
μια αυτοτελή δραστηριότητα του προγράμματος, η 
οποία οργανώνεται από Μέλη ΔΕΠ του τμήματος. 
Συγκροτείται από 5 επιμέρους υποχρεωτικά μαθήματα. 
Αυτά είναι: α) Παρατήρηση στο νηπιαγωγείο – 
Ανάλυση και κατανόηση του πλαισίου της τάξης και 
β) Παιδαγωγική της διδασκαλίας-Εφαρμοσμένη 
παιδαγωγική Ι, γ) ΙΙ, δ) ΙΙΙ και ε) IV. Τα μαθήματα 
αυτά συνδυάζουν θεωρητικές γνώσεις με την πρακτική 
εφαρμογή σε τάξεις νηπιαγωγείων. Το θεωρητικό 
περιεχόμενο των μαθημάτων της πρακτικής εστιάζεται 
στα βασικά μοντέλα μετάδοσης της γνώσης και στο 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο και αναλυτικό πρόγραμμα της 
προσχολικής αγωγής. Όσο αφορά την πρακτική 
εφαρμογή οι φοιτητές πραγματοποιούν απλές ή 
συμμετοχικές παρατηρήσεις και περιορισμένου εύρους 
διδακτικές παρεμβάσεις, ενώ σταδιακά στο Η΄ 
εξάμηνο αναλαμβάνουν τη συνολική διαχείριση της 
σχολικής τάξης.  Τα ατομικά δελτία παρατήρησης και 
οι διδακτικές παρεμβάσεις των φοιτητών αναλύονται 
συστηματικά στις συναντήσεις τους με τους 
εκπαιδευτικούς που εποπτεύουν την Π.Α. Η 
αξιολόγηση πραγματοποιείται σταδιακά σε κάθε 
εξάμηνο μέσα από διαδοχικές εργασίες, που 
εντάσσονται στους ατομικούς φακέλους των φοιτητών.     

Περιεχόμενο: Ενισχύεται σαφώς το περιεχόμενο της Π.Α. 
με θεωρητικές βάσεις σχετικές με τα αναλυτικά 
προγράμματα της προσχολικής αγωγής και τις θεωρίες 
σχεδιασμού και υλοποίησης τους σε συσχετισμό με 
αντίστοιχα ψυχολογικά μοντέλα.   Δεν εστιάζεται στην 
εξάσκηση των φοιτητών στη διδακτική ειδικών γνωστικών 
αντικειμένων.   
 
Παιδαγωγική:- Σαφής οριοθέτηση της Π.Α. ως μια από 
τις ενότητες μαθημάτων του σύγχρονου προγράμματος 
σπουδών.  
 -Σαφής η επιλογή, ο βηματισμός και η διαδοχή του 
περιεχομένου της Π.Α.   
 
Αξιολόγηση:  Αναφέρονται οι συνθήκες μέσα από τις 
οποίες αξιολογείται η παρουσία των φοιτητών στα 
μαθήματα της Π.Α. Έχει στοιχεία διαμορφωτικής 
αξιολόγησης η οποία πραγματοποιείται σταδιακά μέσα 
από τις εργασίες του ατομικού φακέλου, αλλά και τις 
δράσεις που θα αναπτύξουν μέσα στις τάξεις.  
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Υποχρεωτικές από το 3ο εξάμηνο (40 δ.μ.).  
3ο  και 4ο εξ.: Παρατήρηση σε νηπιαγωγείο (6 δ.μ.),  
5Ο και 6ο εξ.: Συνδιδασκαλίες και πραγματοποίηση 
δραστηριοτήτων από όλους τους τομείς (9 δ.μ.),  
7ο και 8ο εξ. (5 εβδ.): Αυτόνομη διδασκαλία 
ημερήσιων προγραμμάτων (25 δ.μ.).   Οι φοιτητές της 
κατεύθυνσης ‘Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής’ κατά 
τα 6ο, 7ο και 8ο εξάμηνο της πρακτικής ασκούνται σε 
σχολεία (ειδικά και γενικά) με παιδιά με ειδικές 
ανάγκες. 
Σε κάθε φάσεις προβλέπονται συντονιστικές και 
συμβουλευτικές συναντήσεις με τους υπευθύνους  
καθηγητές και επόπτες εκπαιδευτικούς.  

Υποχρεωτικές από το 3ο εξάμηνο σε τρεις 
αλληλένδετες φάσεις (40 δ.μ.). Σε αυτές περιέχονται 6 
θεωρητικά μαθήματα ‘Εφαρμοσμένης προσχολικής 
Παιδαγωγικής’ (Ι-VI).   
Α΄ Φάση (3Ο-4Ο εξ.): Συστηματική παρατήρηση στο 
χώρου του νηπιαγωγείου και εξοικείωση με  τις 
διαδικασίες της προσχολικής αγωγής. Ενημέρωση για 
την αναγκαιότητα σχεδιασμού των εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων (8 δ.μ.). 
 Β  ́Φάση (5ο, 6ο, 7ο εξ.): Θεωρητικές εισηγήσεις και 
υλοποίηση διδασκαλιών σε 2 τομείς δραστηριοτήτων 
το εξάμηνο (Παιδική λογοτεχνία, μαθηματικά, γλώσσα 
κτλ). Προβλέπεται και η παρουσίαση δραστηριοτήτων 
(επί χάρτου), παρουσίαση μαγνητοσκοπημένων 
δραστηριοτήτων (όπου υπάρχει η δυνατότητα). Κατά 
τις τελευταίες μέρες του 7ου εξ. αρχίζει η μετάβαση 
από την αποσπασματική εφαρμογή συγκεκριμένων 
αντικειμένων στην εφαρμογή ολοκληρωμένων 
προγραμμάτων (22 δ.μ.). Οι φοιτητές της κατεύθυνσης 
‘Ψυχολογίας και Ειδικής Αγωγής’ κατά τα 6ο, 7ο και 8ο 
εξάμηνο της πρακτικής ασκούνται σε σχολεία (ειδικά 
και γενικά) με παιδιά με ειδικές ανάγκες. 
 Γ  ́Φάση (8ο εξ.): 20 πλήρεις διδασκαλίες ημερήσιων 
προγραμμάτων (10 δ.μ.). Σε κάθε φάσεις 
προβλέπονται συντονιστικές και συμβουλευτικές 
συναντήσεις με τους επόπτες. Για την αξιολόγηση 
προβλέπεται «Βιβλιάριο πρακτικών ασκήσεων», 
σχετικό  με την πορεία της Π.Α. κάθε φοιτητή, φύλλα 
αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης καθώς και 
παραδοτέο υλικό σχετικό με το σχεδιασμό των 
δράσεων των φοιτητών. Οι συναντήσεις με τους 
επόπτες της πρακτικής έχει βασικά ανατροφοδοτικό 
χαρακτήρα.      

Περιεχόμενο:  Ενισχύεται θεωρητικά μέσα από τα έξη 
επίπεδα ‘Εφαρμοσμένης προσχολικής Παιδαγωγικής’, τα 
οποία «υποστηρίζουν» θεωρητικά τις πρακτικές 
δραστηριότητες του προγράμματος της Π.Α.  Τα πεδία της 
θεωρητικής γνώσης αφορούν τη μεθοδολογία της 
συστηματικής παρατήρησης, τη μεθοδολογία σχεδιασμού 
και υλοποίησης οργανωμένων δραστηριοτήτων και τέλος 
η ειδική θεωρητική ενημέρωση για κάθε τομέα 
οργανωμένων δραστηριοτήτων  της προσχολικής αγωγής. 
Παιδαγωγική:  - Αύξηση του ελέγχου του περιεχομένου 
της πρακτικής από πλευράς του τμήματος μέσα από τα 
μαθήματα εφαρμοσμένης παιδαγωγικής.  
- Σαφής ρύθμιση της σχέσης του θεωρητικού και 
πρακτικού μέρους κάθε φάσης των Π.Α.  
 
Αξιολόγηση: Αναφορά στις υποχρεώσεις και στις 
διαδικασίες αξιολόγησης της επίδοσης των φοιτητών στην 
Π.Α.    
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Υποχρεωτική από Ε΄ έως το Η  ́εξάμηνο και 
πραγματοποιείται σε δημόσια νηπιαγωγεία (12 δ.μ). 
Εμφανίζεται ως ‘Διδακτική Άσκηση’. Αναφέρεται 
χαρακτηριστικά «Η διδακτική άσκηση αποσκοπεί στη 
μύηση των φοιτητών στην τέχνη της διδασκαλίας και 
στην τεχνική των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 
Νηπιαγωγείου» (σ. 18). Πραγματοποιείται σε δημόσια 
νηπιαγωγεία της περιοχής της πόλης των Πατρών. 
Επίσης αναφέρεται ότι η Π.Α. «συνδέεται με τα 
γνωστικά και ερευνητικά ενδιαφέροντα όλων των 
τομέων του τμήματος» (σ. 18. ). Στον Ο.Σ. αναφέρεται 
ότι αναλυτικές οδηγίες σε σχέση με την Π.Α. δίνονται 
ετησίως στους φοιτητές σε ειδικό φυλλάδιο. Η Π.Α. 
μπορεί να αλλάζει ανάλογα με τις ανάγκες και τις 
συνθήκες του τμήματος.  
 

Υποχρεωτική από το Ε  ́ έως το Η  ́εξάμηνο σπουδών 
(12 δ.μ.). Περιλαμβάνει  16 ημέρες συνολικής 
παρουσίας σε δημόσια νηπιαγωγεία και 
παρακολούθηση εργαστήριων προετοιμασίας και 
ανατροφοδότησης. Οι πρακτικές στα σχολεία 
υλοποιούνται πάντα σε ομάδες δυο φοιτητών.   
Συνολικά στα τέσσερα εξάμηνα ο κάθε φοιτητής 
υλοποιεί 6 ημερήσια προγράμματα. Προαπαιτούμενο η 
ολοκλήρωση προηγούμενης φάσης της πρακτικής για 
τη συμμετοχή στις επόμενες. 

Η Π.Α. δεν εμφανίζει σημαντικές διαφορές. Η έμφαση στη 
διαδικαστική περιγραφή συναντάται και στις δυο 
περιόδους μελέτης.  
Παλαιότερα ήταν πιο παραδοσιακός ο λόγος που την 
περιγράφει- είναι ενδεικτικός ο χαρακτηρισμός της 
διδασκαλίας ως τέχνη. 
Περιεχόμενο:  - 
Παιδαγωγική:  - 
Αξιολόγηση:  - 
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Υποχρεωτική στα πλαίσια του μαθήματος Διδακτικής 
Μεθοδολογίας Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV από το Δ  ́έως το Ζ  ́
εξάμηνο των σπουδών. Τα μαθήματα διδακτικής 
μεθοδολογίας διαπραγματεύονται διδακτικά μοντέλα 
οργάνωσης και υλοποίησης δραστηριοτήτων σε σχέση 
με επιμέρους τομείς ανάλυσης της διδακτικής 
(αναλυτικά προγράμματα κτλ) και με τα πορίσματα 
θεωριών μάθησης της εξελικτικής ψυχολογίας και της 
ψυχολογίας της Μάθησης. Το πρακτικό μέρος της 
άσκησης ξεκινάει από το Β  ́ εξάμηνο και διεξάγεται 
με την καθοδήγηση και συνεργασία μελών ΔΕΠ και 
αποσπασμένων εκπαιδευτικών (3 δ.μ.). Η παρουσία 
των φοιτητών σε σχολεία της περιοχής των Ιωαννίνων 
περιέχει παρακολουθήσεις, καταγραφές 
δραστηριοτήτων,  σταδιακή ανάληψη της διδασκαλίας, 
οργάνωση, σχεδιασμό και παρουσίαση 4 εβδομαδιαίων 
διδακτικών ενοτήτων, εφαρμογή της μεθόδου Project. 
Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.   

Υποχρεωτική και σε άμεση σύνδεση με τα μαθήματα 
‘Διδασκαλία- Εφαρμογή Ι και ΙΙ’ στο Ζ΄ και Η  ́
εξάμηνο αντίστοιχα, με την καθοδήγηση και 
συνεργασία μελών ΔΕΠ και αποσπασμένων 
εκπαιδευτικών. Το περιεχόμενο τους εστιάζεται στις 
μεθόδους διδασκαλίας, με έμφαση στα project και το 
διαθεματικό αναλυτικό πρόγραμμα της προσχολικής 
εκπαίδευσης, και τη σημασία τους στη διαδικασία της 
μάθησης. Περιέχουν διαλέξεις, μικρές ατομικές και 
ομαδικές εργασίες, φροντιστηριακές ασκήσεις σε 
ομάδες, εργαστηριακές ασκήσεις και ομάδες. Ο 
αριθμός υποχρεωτικών ωρών πρακτικής άσκησης στα 
Νηπιαγωγεία είναι 80 από 184 του συνολικού φόρτου 
εργασίας του μαθήματος ‘Διδασκαλία- Εφαρμογή ΙΙ’. 
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με εξετάσεις και 
εργασίες.  Επίσης παρατίθεται και ενδεικτική 
βιβλιογραφία. Εξειδικευμένες υποχρεωτικές πρακτικές 
ασκήσεις προβλέπονται και στα πλαίσια και άλλων 
μαθημάτων του προγράμματος π.χ. στο μάθημα 
‘Εισαγωγή στην ψυχοπαθολογία του παιδιού-Ειδική 
αγωγή’, Διδακτική των εννοιών των φυσικών 
επιστημών στο νηπιαγωγείο ΙΙ. Την επιστημονική 
ευθύνη της Π.Α. έχει ο διδάσκων του οικείου 
μαθήματος.  

Περιεχόμενο:  Δεν καταγράφονται σημαντικές αλλαγές 
στο περιεχόμενο. 
Παιδαγωγική:  -Δεν εμφανίζονται σημαντικές αλλαγές 
στην βασική οργανωτική δομή της πρακτικής άσκησης, 
όσο αφορά την συνύπαρξη θεωρητικού και πρακτικού 
μέρους. Το θεωρητικό μέρος έχει τη μορφή μαθήματος. 
Ενώ η πρακτική άσκηση αφορά την παρουσία των 
φοιτητών στα νηπιαγωγεία.  
Ωστόσο 

- Τα μαθήματα για τη διδακτική εφαρμογή 
στο σύγχρονο πρόγραμμα μειώνονται κατά 
δυο. Ξεκινούν στο Ζ΄ εξάμηνο αντί του Δ .́  

- Η πρακτική άσκηση σήμερα εμφανίζεται 
ως κομμάτι του φόρτου εργασίας των 
φοιτητών στο μάθημα ‘Διδασκαλία- 
Εφαρμογή ΙΙ’. Σήμερα δεν υπάρχουν 
περιγραφές του πλαισίου/ των συνθηκών 
παρουσίας των φοιτητών στα σχολεία. 

Αξιολόγηση: Σήμερα αναφέρονται οι μέθοδοι 
αξιολόγησης και ο φόρτος εργασίας των φοιτητών στα 
μαθήματα της διδακτικής μεθοδολογίας.  
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Υποχρεωτικές ‘Διδακτικές ασκήσεις’ 
(Δ.Α.) από το 3ο εξάμηνο σε 3 επάλληλα επίπεδα. (Ι 
α&β, ΙΙ α&β, ΙΙΙ α&β), που προσμετρούνται ως 6 
μαθήματα. 
Σκοπός είναι η εξοικείωση των φοιτητών με το 
πρακτικό μέρος των σπουδών (διδακτική διαδικασία) 
και η ιδιαίτερη εξάσκηση στην πρακτική εφαρμογή 
των θεωριών της σύγχρονης (γενικής και ειδικής) 
διδακτικής μεθοδολογίας του νηπιαγωγείου 
(Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική). Η Δ.Α. αφορά 
παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση, ερμηνεία, 
προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, αξιολόγηση, 
τροποποίηση, κριτική κτλ της διδακτικής διαδικασίας, 
που αναφέρεται είτε σε μια δραστηριότητα είτε σε ένα 
ημερήσιο ή εβδομαδιαίο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου  
(Ο.Σ. σ. 123). Το πρόγραμμα της Δ.Α. αναπτύσσεται 
σε 3 ώρες την εβδομάδα για κάθε εξάμηνο του Β΄ Γ΄ 
και Δ  ́έτους. Οι ειδικές εργαστηριακές ασκήσεις 
ανατροφοδοτούν την δράση των φοιτητών.  
 

Υποχρεωτικές  ‘Διδακτικές ασκήσεις’(ΔΑ) από 4ο 

εξάμηνο σε 3 επάλληλα επίπεδα (Ι, ΙΙ α &β , ΙΙΙ α&β) 
που προσμετρούνται ως 5 μαθήματα.  
Η Δ.Α. αφορά παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση, 
ερμηνεία, προγραμματισμό, σχεδιασμό, εφαρμογή, 
αξιολόγηση, τροποποίηση, κριτική κτλ της διδακτικής 
διαδικασίας, που αναφέρεται είτε σε μια 
δραστηριότητα είτε σε ένα ημερήσιο ή εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου  Το πρόγραμμα της Δ.Α. 
αναπτύσσεται 1 μέρα την εβδομάδα στο Β΄ εξ., 1 μέρα 
την εβδομάδα σε κάθε εξαμήνου του Γ  ́εξ. και 19 
ημέρες σε κάθε εξάμηνο του Δ  ́έτους. Οι Φοιτητές 
αξιολογούνται χωριστά για κάθε εξάμηνο. Ο βαθμός 
στα επίπεδα ΙΙ και ΙΙΙ προκύπτει από το μέσο όρο των 
βαθμών των 2 εξαμήνων.  Έτσι, από τα πέντε 
εξαμηνιαία μαθήματα ΔΑΣ για το πτυχίο 
υπολογίζονται 3 βαθμοί. 

Περιεχόμενο:  - Δεν αλλάζει σημαντικά.  
Παιδαγωγική:  - Δεν αλλάζει σημαντικά η οργανωτική 
δομή της πρακτικής άσκησης. 
Ωστόσο  
 - Καταγράφεται μείωση του χρόνου της Π.Α. τόσο κατά 
ένα εξάμηνο, όσο και στη διάρκεια των δραστηριοτήτων 
της Π.Α. στα υπόλοιπα εξάμηνα που λαμβάνει χώρα.   
Αξιολόγηση:  -Βαθμολογική αξιολόγηση των επιπέδων 
της Δ.Α. η οποία προσμετράτε στο συνολικό βαθμό 
πτυχίου. Είναι το μόνο από τα τμήματα που μελετήθηκαν, 
στο οποίο εφαρμόζεται τελική αριθμητική βαθμολογία 
στην Π.Α.     
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Αναφέρεται ως ‘Σχολική Πρακτική’. Υποχρεωτική 
από το Ε  ́έως Η΄ εξ. και χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα 
(Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV), καθένα από τα οποία διαρκεί ένα εξάμηνο. 
Προϋπόθεση συμμετοχής στην Π.Α. είναι η επιτυχής 
παρακολούθηση των εισαγωγικών μαθημάτων στην 
Παιδαγωγική, την Ψυχολογία και τη Θεωρία και 
Μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής. 
Επίσης, να έχει παρακολουθήσει ή να παρακολουθεί 
παράλληλα μαθήματα Ειδικής Μεθοδολογίας των 
επιμέρους τομέων των δραστηριοτήτων της 
προσχολικής αγωγής. Η πρακτική διεξάγεται στα 
νηπιαγωγεία και στο πανεπιστήμιο σε ομάδες 12  
φοιτητών, κατά ζεύγη. Παρατίθεται λεπτομερής 
περιγραφή του πλαισίου διεξαγωγής και αξιολόγησης 
του προγράμματος της Σ.Π., το οποίο περιείχε 
παρατήρηση της σχολικής ζωής και συμπλήρωση των 
σχεδίων παρατήρησης, δειγματικές διδασκαλίες στο 
πανεπιστήμιο,  σχέδια οργάνωσης δραστηριοτήτων, 
εργαστηριακές ασκήσεις, ανάληψη διδακτικού έργου 
από τους φοιτητές και αυτοτελή διδασκαλία για 2 
συνεχόμενες βδομάδες. Σε κάθε επίπεδο της πρακτικής 
περιγράφονται οι υποχρεώσεις και το πλαίσιο 
αξιολόγησης την επίδοσης των φοιτητών στην Π.Α. 
(π.χ. ανελλιπής συμμετοχή, Δελτίο πρακτικής 
άσκησης, εκθέσεις, σχέδια οργάνωσης 
δραστηριοτήτων). Λαμβάνεται μέριμνα οι φοιτητές να 
έρχονται σε επαφή με διαφορετικά νηπιαγωγεία κατά 
τη διάρκεια της πρακτικής. 

Υποχρεωτική από το Γ΄ έως το Στ΄ εξάμηνο και 
αναπτύσσεται σε 3 αλληλένδετα στάδια: Γ  ́εξ. 
ασκούνται στη συστηματική παρατήρηση της 
σχολικής ζωής με το αντίστοιχο μάθημα ‘Συστηματική 
παρατήρηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας’ που 
περιλαμβάνει επισκέψεις σε σχολεία, 
βιντεοσκοπημένες διδασκαλίες, κριτική συζήτηση 
αναστοχασμό.  Κατά το Γ ,́ Δ΄ και Ε΄ εξ. η πρακτική 
αφορά την παρακολούθηση 4 κατ’ επιλογήν 
υποχρεωτικά μαθήματα της διδακτικής, 1 από κάθε 
ενότητα μαθημάτων, εξαίρεση αποτελεί η ενότητα της 
ψυχολογίας που δεν προσφέρει σχετικά μαθήματα. Το 
30% του διδακτικού χρόνου των μαθημάτων 
αφιερώνεται σε πειραματικές εφαρμογές συναφείς με 
το εκάστοτε διδακτικό αντικείμενο (σχεδιασμός 
δραστηριοτήτων, υλοποίηση, βιντεοσκόπηση, 
μικροδιδασκαλίες).  Στο ΣΤ  ́εξ. αφιερώνεται 
αποκλειστικά στην Π.Α. Για 8 εβδομάδες οι φοιτητές 
αναλαμβάνουν εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό ρόλο σε 2 
διαφορετικά νηπιαγωγεία. Η Π.Α. στο 6ο εξάμηνο 
πλαισιώνεται υποστηρικτικά από τα εξής υποχρεωτικά 
μαθήματα: 1. Εφαρμοσμένη προσχολική παιδαγωγική, 
2. Κοινωνικά θέματα προσχολικής παιδαγωγικής και 
3. Εφαρμογές σχολικής ψυχολογίας.  
Για την αξιολόγησή της Π.Α οι φοιτητές, παραδίδουν 
φάκελο με τις δραστηριότητες που οργάνωσαν και 
υλοποίησαν επί 2 εβδομάδες και την αυτοαξιολόγησή 
τους.   
 
 

Περιεχόμενο: -Σαφή ενίσχυση της θεωρητικής βάσης της 
Π.Α. μέσα από κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα 
διδακτικής ειδικών γνωστικών πεδίων (δραματική τέχνη, 
εκπαίδευση για την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
γλωσσικές δεξιότητες, τεχνολογίες της πληροφορίας κτλ), 
και η οργανικότερη σύνδεσή τους με την εφαρμογή στην 
τάξη. Επίσης, θεωρητικά η άσκηση ενισχύεται στο 6ο εξ 
(την περίοδο της παρουσίας των φοιτητών στα σχολεία) 
μέσα από τη σύνδεσή της με συγκεκριμένα υποχρεωτικά 
μαθήματα εφαρμοσμένης παιδαγωγικής, ψυχολογίας και 
κοινωνικής προσέγγισης της προσχολικής 
πραγματικότητας. Η σύνδεση της θεωρίας με την 
εκπαιδευτική πράξη, όπως υποστηρίζεται από το σύγχρονο 
πρόγραμμα Π.Α., χαρακτηρίζεται στον Ο.Σ.  ως ‘Νέα 
Πρόταση’ (Ο.Σ. σ. 15).  
-Η σύγχρονη ρύθμιση για επιλογή 3 μαθημάτων 
διδακτικής αφήνει κάποια περιθώρια διαφοροποίησης των 
ταυτοτήτων ανάμεσα στους φοιτητές.  
Παιδαγωγική: - Στοιχεία αλλαγής καταγράφονται τόσο 
αναφορικά με τη διαδοχή της Π.Α. στο πρόγραμμα καθώς 
σήμερα πραγματοποιείται από το Γ  ́μέχρι το Στ  ́εξ. και 
όχι στα τελευταία εξ. των σπουδών, όσο και αναφορικά με 
τον έλεγχο του περιεχομένου, αφού προβλέπεται η άμεση 
θεωρητική υποστήριξή του προγράμματος. Η αλλαγή στη 
διαδοχή της Π.Α. προβάλλεται από το τμήμα ως μια 
ρύθμιση, η οποία προέκυψε ύστερα από την αξιολόγηση 
των τελευταίων χρόνων, και η οποία διαχωρίζει το χρόνο 
της πρακτικής –παρατήρηση και διδασκαλία- από το 
χρόνο των μαθημάτων (Ο.Σ. σ. 12).  
-Σήμερα δίνονται λιγότερες πληροφορίες για το 
διαδικαστικό τμήμα της πρακτικής άσκησης  
Αξιολόγηση: Ενισχύεται η αξιολόγηση καθώς τα 
μαθήματα που συνδέονται με την Π.Α. κατοχυρώνονται 
μέσω επιτυχούς (γραπτής) εξέτασης.   
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Η Πρακτική κατάρτιση αναπτύσσεται σε 6 εξάμηνα 
(από το 3ο εξάμηνο, Πρακτική κατάρτιση Ι-VI), 
περιλαμβάνει 30 ενότητες οι οποίες αναφέρονται σε 3 
επάλληλα επίπεδα: Α. Το πρόγραμμα της προσχολικής 
αγωγής, Β. Ο χώρος, εξοπλισμός και η λειτουργία του 
Νηπ., Γ. Μουσική και τραγούδι Ι, Δ. 
Δημιουργικότητα, Ε. Δραματοποίηση, ΣΤ. Οι στόχοι 
των δραστηριοτήτων, Ζ. Προετοιμασία των δρ/των, Η. 
Προετοιμασία για την ανάγνωση και την γραφή, Θ. 
Κινητικό παιχνίδι, Ι. Παραμύθι, ΙΑ. Σχεδιασμός, 
εφαρμογή και αξιολόγηση δραστηριοτήτων, ΙΒ. 
Μικρο-στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, ΙΓ. 
Μαθηματικά στην προσχολικής εκπ. ΙΔ. Ρυθμική και 
χορός, ΙΕ. Κουκλοθέατρο, ΙΣΤ. Λειτουργία του 
Νηπιαγωγείου με τη μορφή εργαστηρίου, ΙΖ. 
Κατασκευή παιδαγωγικού υλικού, ΙΗ. Μουσική και 
τραγούδι ΙΙ, ΙΘ. Μικρές ομάδες μέσα στην τάξη, Κ. 
Παιχνίδι, ΚΑ. Σχεδιασμός, εφαρμογή, και αξιολόγηση 
εβδομαδιαίου προγράμματος, ΚΒ. Παρατήρηση του 
εαυτού και παιδαγωγική σχέση, ΚΓ. Σχέση 
νηπιαγωγείου-οικογένειας, ΚΔ. Εικόνα εαυτού, ΚΕ. 
Ευαισθητοποίηση των αισθήσεων Ι, ΚΣΤ. Σχεδιασμός, 
εφαρμογή και αξιολόγηση 15μερου προγράμματος, 
ΚΖ. Το νηπιαγωγείο μέσα στην κοινότητα, ΚΗ. 
Οργάνωση παιδικής γιορτής, ΚΘ. Βιβλία πριν την 
ανάγνωση, Λ. Ευαισθητοποίηση  των αισθήσεων ΙΙ. Οι 
δραστηριότητες της αφορούν σεμινάρια και 
εργαστήρια θεωρητικής υποδομής και εφαρμογή σε 
νηπιαγωγεία της περιοχής ης Αλεξανδρούπολης. Το 
σύνολο των δραστηριοτήτων ισοδυναμούμε με 8 
τυπικά εξαμηνιαία μαθήματα (24 δ.μ.). Παρατίθενται ο 
κανονισμός της πρακτικής καθώς και αναλυτικοί 
πίνακες με την ωριαία κατανομή, το είδος των 
δραστηριοτήτων της πρακτικής στα εξάμηνα σπουδών 
και τον αριθμό των επιτρεπόμενων απουσιών. Επίσης, 
λεπτομερής περιγραφή των υποχρεώσεων και των 
τεκμηρίων αξιολόγησης των φοιτητών (Δελτίο 
πρακτικής, πρωτόκολλα προετοιμασίας, 
αντιπροσωπευτικού δείγματος υλικού κτλ). 

Η Πρακτική κατάρτιση αναπτύσσεται σε 6 εξαμηνιαίες 
ενότητες ξεκινώντας από το 3ο εξάμηνο (Ι-V, το 
πέμπτο επίπεδο επαναλαμβάνεται στα δυο εξάμηνα για 
½ των φοιτητών σε κάθε περίπτωση), και συνοδεύεται 
από σεμινάρια και εργαστήρια. Περιέχει 13 θεματικές 
ενότητες θεωρητικής ενημέρωσης και εφαρμογών, 
καθώς και την υλοποίηση ημερήσιων προγραμμάτων 
στο 6ο εξάμηνο και για 3 εβδομάδες στο 4ο έτος είτε σε 
α) δημόσια νηπιαγωγεία του Δήμου 
Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών, είτε β) 
στα νοσοκομεία είτε γ) σε μουσεία. Οι θεματικές 
ενότητες της πρακτικής είναι: A.  Ο περιβάλλων 
χώρος, το πρόγραμμα λειτουργίας και το παιδί του 
νηπιαγωγείου, B.  Τεχνικές επικοινωνίας και 
παρατήρησης, Γ.   Σχεδιασμός και εφαρμογή 
δραστηριότητας στο νηπιαγωγείο, Δ.  Ανάπτυξη 
γνωστικών αντικειμένων στο νηπιαγωγείο,    Ε.  
Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ημερήσιου 
προγράμματος, ΣΤ. Προσεγγίσεις των αναγκών 
ανάπτυξης του παιδιού και μαθησιακές όψεις της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, Ζ.  Το σχέδιο 
εκπαιδευτικής δράσης και οι μικρές ομάδες στο 
νηπιαγωγείο, Η.  Δραστηριότητα μέσα στην 
Κοινότητα, Θ.  Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση 
σχεδίου εκπαιδευτικής δράσης, Ι.   Παιδαγωγική 
σχέση, στάση και αντιμετώπιση, ΙΑ. Οργάνωση και 
διοίκηση εκπαιδευτικών χώρων,  ΙΒ. Οργάνωση 
σχολικής βιβλιοθήκης, ΙΓ.  Κινητικό παιχνίδι. Για 
καθεμία από αυτές περιγράφεται λεπτομερώς το 
περιεχόμενό της. Το σύνολο των δραστηριοτήτων του 
προγράμματος της πρακτικής ισοδυναμεί με 8 τυπικά 
εξαμηνιαία μαθήματα (24 δ.μ.). Παρατίθεται και εδώ ο 
κανονισμός της πρακτικής, όπου περιγράφεται το 
πλαίσιο της διεξαγωγής της αναφορικά με τις 
απουσίες, το δελτίο πρακτικής κτλ. Επίσης, 
λεπτομερής περιγραφή των υποχρεώσεων και των 
τεκμηρίων αξιολόγησης των φοιτητών (Δελτίο 
πρακτικής, πρωτόκολλα προετοιμασίας, 
αντιπροσωπευτικού δείγματος υλικού κτλ). 

Περιεχόμενο:  Δεν συμβαίνουν μεγάλες αλλαγές στο ίδιο 
το περιεχόμενο της Π.Α, ωστόσο καταγράφεται η 
«συμπύκνωση» των ενοτήτων  (από 30 σε 13) και η 
οργάνωση τους κάτω από τέσσερεις κεντρικούς άξονες.   
 
Παιδαγωγική: -Δεν αλλάζει σημαντικά το ρυθμιστικό 
πλαίσιο της Π.Α.  
-Συμπυκνώνεται κατά ένα εξάμηνο. Έτσι στα τέσσερα 
πρώτα επίπεδα αναπτύσσονται τα σεμινάρια και οι 
εφαρμογές καθενός από τους τέσσερεις άξονες, ενώ το 4ο 
έτος αφορά αποκλειστικά την υλοποίηση προγραμμάτων 
στα σχολεία. Η ρύθμισης αυτή αφενός κάνει περισσότερο 
διακριτά στο πρόγραμμα τη θεωρία από την εφαρμογή, με 
την πρώτη να προηγείται, αφετέρου οριοθετεί 
περισσότερο το συνολικό πλαίσιο διεξαγωγής  των 
επιμέρους δραστηριοτήτων της πρακτικής άσκησης.   
-Η πρακτική μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε 
περιβάλλοντα εκτός του σχολείου, όπως σε νοσοκομεία 
και μουσεία. 
 
Αξιολόγηση:  Δεν καταγράφονται αλλαγές.   
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Υποχρεωτική από το 5ο εξάμηνο. Όπως αναφέρεται 
στον Ο.Σ. (σ. 31) ακολουθεί τις αρχές της πρακτικής 
εφαρμογής για τους δασκάλους , το οποίο και 
περιγράφεται αναλυτικά. Οι παρακολουθήσεις των 
ασκουμένων νηπιαγωγών θα γίνονται σε 
βρεφονηπιακούς σταθμούς, παιδικούς σταθμούς, στην 
πρώτη τάξη του δημοτικού και, φυσικά, σε 
νηπιαγωγεία.  
 
Η πρακτική άσκηση στα Παιδαγωγικά τμήματα του 
πανεπιστημίου του Αιγαίου διεξάγεται σε τρεις φάσεις. 
Α΄ Φάση: «Ανίχνευση- εξοικείωση και 
προσανατολισμός» (6 δ.μ. Α κύκλου).  Αντιστοιχεί με 
1 τρίωρο εβδομαδιαίο μάθημα στο 5ο εξάμηνο.  Το 
ένα τρίτο των διδακτικών ωρών αφιερώνεται σε 
παρακολουθήσεις σε μονοθέσια και διθέσια σχολεία.  
Β  ́Φάση : «Εκμάθηση και συμμετοχή με την 
καθοδήγηση ενός διδάσκοντα».  Το πρόγραμμα των 
πρακτικών αντιστοιχεί σε ένα τρίωρο εβδομαδιαίο 
μάθημα. Πραγματοποιείται στο 6ο και 7ο εξάμηνο των 
σπουδών και πιστώνεται με 12 δ.μ. Β  ́κύκλου. 
Προβλέπει προοδευτική ανάληψη από τους φοιτητές 
του ρόλου του δασκάλου μέσα σε πλαίσιο 
μικροδιδασκαλίας και σε συνεργασία με το δάσκαλο 
της τάξης. Στο κάθε εξάμηνο οι φοιτητές 
αναλαμβάνουν τη διδασκαλία γνωστικών 
αντικειμένων που αντιστοιχούν σε 2 από τους 
ακόλουθους τέσσερις κύκλους: μαθηματικά, γλώσσα, 
φυσικό περιβάλλον, κοινωνικό περιβάλλον (εδώ 
περιλαμβάνεται η αισθητική αγωγή). Προϋπόθεση 
συμμετοχής είναι οι φοιτητές να έχουν κατοχυρώσει 
στις υποχρεωτικές διδακτικές μονάδες του αντίστοιχου 
αντικειμένου.  
Γ  ́Φάση: «Ανάληψη καθηκόντων». Πραγματοποιείται 
στο 8ο εξάμηνο και πιστώνεται με 10 δ.μ. Α κύκλου.   
Παρακολούθηση και ανάληψη αυτοδύναμης 
διδασκαλίας σε μονοθέσια (ή διθέσια) και εξαθέσια 
σχολεία για 20 εργάσιμες μέρες. Η διαδικασία γίνεται 
σε ομάδες ανά δυο άτομα, όπου εναλλάξ ο ένας 
διδάσκει και ο άλλος παρατηρεί.  
 
 
 

Υποχρεωτική σε 3 φάσεις από  το 4ο   έως το 8ο 
εξάμηνο (27 δ.μ.)  
Α΄ φάση: «Ανίχνευση-εξοικείωση και 
προσανατολισμός» (3 δ.μ.).  Αντιστοιχεί με 1 τρίωρο 
εβδομαδιαίο μάθημα στο 4ο εξάμηνο. Το ένα τρίτο 
των διδακτικών ωρών αφιερώνεται σε 
παρακολουθήσεις στο νηπιαγωγείο. Συνίσταται η 
επιτυχής παρακολούθηση των υποχρεωτικών 
μαθημάτων: Μεθοδολογία ψυχοπαιδαγωγικής έρευνας, 
θεωρία αναλυτικών προγραμμάτων και διδακτική 
μεθοδολογία και εφαρμογές της.   Εποπτεύεται από 
τους τομείς της παιδαγωγικής και της γενικής 
διδακτικής.  
Β  ́ φάση: «Σχεδιασμός και ανάπτυξη ειδικών 
διδακτικών» (18 δ.μ.). Πραγματοποιείται από το 5ο 
έως το 7ο εξάμηνο με εποπτεία από τα μέλη ΔΕΠ των 
αντίστοιχων τομέων και περιλαμβάνει τις ακόλουθες 
ενότητες που αντιστοιχούν σε τρίωρα εβδομαδιαία 
μαθήματα: Εφαρμοσμένες διδακτικές της γλώσσας (3 
δ.μ.), μουσικής αγωγής (2 δ.μ.) και φυσικής –
περιβάλλοντος (3 δ.μ.), στο 5ο εξάμηνο, των 
μαθηματικών (3 δ.μ.), της εικαστικής αγωγής (2 δ.μ.) 
στο 6ο, των νέων τεχνολογιών και της δημιουργικής 
κίνησης στο 7ο. Για τις πρώτες ενότητες 
προσδιορίζεται προαπαιτούμενο μάθημα.   Οι φοιτητές 
τελικά σχεδιάζουν και διεξάγουν μια δραστηριότητα 
(διδασκαλία μειωμένου ωραρίου), της οποία η 
διδακτική και η μεθοδολογία έχει εγκριθεί από το 
πανεπιστήμιο.   
Γ΄:«Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και επαγγελματική 
επάρκεια» (6 δ.μ.),. Πραγματοποιείται στο 8ο εξάμηνο, 
εποπτεύεται από επιτροπή μελών ΔΕΠ και αντιστοιχεί 
με εξάωρο εβδομαδιαίο μάθημα.  Για 20 εργάσιμες 
μέρες οι φοιτητές παρακολουθούν και 
δραστηριοποιούνται  στα νηπιαγωγεία 
αναλαμβάνοντας πλήρη καθήκοντα του/της 
νηπιαγωγού.  Εναλλακτικά με απόφαση της αρμόδιας 
επιτροπής η πρακτική άσκηση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, 
παιδικούς σταθμούς, στην πρώτη τάξη δημοτικών 
σχολείων καθώς και σε οργανισμούς ή επιχειρήσεις 
που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες ή παράγουν 
εκπαιδευτικά προϊόντα (ΟΤΑ, επιμορφωτικά κέντρα, 
εκδοτικοί οίκοι, παραγωγοί εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών).  

Περιεχόμενο:  - Ενίσχυση του περιεχομένου της Β φάσης 
με μαθήματα εφαρμοσμένων διδακτικών, για τα οποία 
ορίζονται ως προαπαιτούμενα κάποια συναφή 
υποχρεωτικά μαθήματα.   
 
Παιδαγωγική:  -Το πρόγραμμα της Π.Α. περιγράφεται 
πια αυτόνομα για το τμήμα της προσχολικής και όχι με 
αναφορά στο πρόγραμμα του ΠΤΔΕ. 
-Επίσης, αυξήθηκε ο χρόνος της πρακτικής κατά ένα 
εξάμηνο, καθώς ξεκινά στο 4ο αντί του 5ου εξαμήνου.  
- Αυξήθηκε ο έλεγχος του τμήματος στο περιεχόμενο της 
πρακτικής.  
 
Αξιολόγηση:  Δεν αναφέρονται κριτήρια αξιολόγησης της 
επίδοσης των φοιτητών σε καμία περίοδο μελέτης.  
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Το πρόγραμμα της Διδακτικής Μεθοδολογίας και 
Πρακτικής Άσκησης (ΔΙΜΕΠΑ) είναι υποχρεωτικό, 
ξεκινά από το 3ο εξάμηνο και αποτελείται από τρεις 
ξεχωριστές φάσεις (24 δ.μ.). Α΄ Φάση (Γ  ́εξ): 
Θεωρητικά μαθήματα στη σχολή και συστηματική 
παρατήρηση στο σχολεία (6 δ.μ.). Β΄ Φάση (Ε΄ και 
ΣΤ  ́εξ.): Θεωρητική κατάρτιση του φοιτητή στη 
διδακτική των αντικειμένων του αναλυτικού 
προγράμματος του νηπιαγωγείου και στην ανάπτυξη 
των ικανοτήτων σχεδιασμού, διεξαγωγής και 
αξιολόγησης των διδασκαλιών τους. Περιελάμβανε 
διδακτικές κατανεμημένες σε δυο κύκλους, από τις 
οποίες οι φοιτητές έπρεπε να επιλέξουν συνολικά 4, 2 
από καθέναν. Οι διδακτικές του Α΄ κύκλου είναι οι 
εξής: Διδακτική της γνωριμίας με το περιβάλλον,  
διδακτική της μητρικής γλώσσας, Διδακτική των 
προμαθηματικών εννοιών και διδακτική της 
κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Ενώ ο Β΄ κύκλος 
περιλαμβάνει τις διδακτικές της κινητικής αγωγής, των 
εικαστικών και της μουσικής (12 δ.μ.). 
Προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή σε κάθε διδακτική 
δραστηριότητα είναι η επιτυχία στα αντίστοιχα 
υποχρεωτικά και στην Α φάση της Π.Α.  Προβλέπεται 
η διεξαγωγή αντίστοιχων διδασκαλιών σε 
νηπιαγωγεία. Γ  ́Φάση (Ζ΄ εξ.): Εισαγωγή του φοιτητή 
στον κανονικό, καθημερινό ρυθμό εργασίας και ζωής 
στο νηπιαγωγείο. Οι φοιτητές αναλαμβάνουν την 
ευθύνη του παιδαγωγικού και διδακτικού έργου για 
δυο εβδομάδες σε μια τάξη νηπιαγωγείου (6 δ.μ.). 
Δίνεται λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας και 
των υποχρεώσεων των φοιτητών σε κάθε φάση της 
Π.Α. 

Το πρόγραμμα της διδακτικής μεθοδολογίας και 
πρακτικής άσκησης είναι υποχρεωτικό, 
πραγματοποιείται στο Ζ ή το Η εξάμηνο των σπουδών 
και πιστώνεται με 21 δ.μ. -οι 15 δ.μ. αφορούν την 
πρακτική άσκηση καθαυτή, ενώ οι 6 δ.μ. τα 
υποχρεωτικά μαθήματα διδακτικής που την 
συνοδεύουν. Στο Γ  ́έτος σπουδών, προσφέρονται 2 
υποχρεωτικά μαθήματα, η Διδακτική της κινητικής 
αγωγής και η Διδακτική της κοινωνικής και πολιτικής 
αγωγής, στο γνωστικό αντικείμενο της διδακτικής 
μεθοδολογίας και πρακτικής άσκησης. Η Π.Α. διαρκεί 
ένα εξάμηνο και πραγματοποιείται είτε στο Ζ΄ είτε στο 
Η΄ εξάμηνο το σπουδών λόγω του μεγάλου αριθμού 
φοιτητών, και της διαίρεσής τους σε 2 ομάδες. Τα 
μαθήματα διδακτικής που αντιστοιχούν στην Π.Α. για 
το Ζ΄ εξ. αφορούν την μουσικοκινητική αγωγή και τα 
εικαστικά, ενώ για το Η  ́εξ. τη διδακτική της μητρικής 
γλώσσας και διδακτική της γνωριμίας με το 
περιβάλλον. Η Π.Α. πραγματοποιείται σε δυο επίπεδα: 
α) για 3,5 εβδομάδες οι φοιτητές ανά ζεύγη κάνουν 
συστηματική παρατήρηση σε σχολεία β) για 4 
εβδομάδες αναλαμβάνουν εναλλάξ πλήρες 
παιδαγωγικό και διδακτικό έργο. Την ευθύνη του 
προγράμματος έχουν τα μέλη ΔΕΠ σε συνεργασία με 
τους αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Στο Ο.Σ. 
περιγράφονται λεπτομερώς και ρητά οι υποχρεώσεις 
όλων των εμπλεκομένων, συμπεριλαμβανομένων και 
των νηπιαγωγών από τα συνεργαζόμενα σχολεία. 
Όπως και ο τρόπος και τα κριτήρια αξιολόγησης των 
φοιτητών (συμμετοχή, φάκελος εργασιών).  

Περιεχόμενο:  Αλλαγή των εμφάσεων  στη θεωρητική 
βάση της Π.Α. μέσα από την καθιέρωση των διδακτικών 
της κινητικής αγωγής και της κοινωνικής και πολιτικής 
αγωγής ως υποχρεωτικών μαθημάτων για το σύνολο των 
φοιτητών και την πρόβλεψη των κατ’ επιλογήν διδακτικών 
στο Ζ  ́(διδακτική της μουσικοκινητικής αγωγής και των 
εικαστικών) ή το Η  ́εξάμηνο (διδακτικές της μητρικής 
γλώσσας και της γνωριμίας με το περιβάλλον).   
Παιδαγωγική:  -Οι νέες ρυθμίσεις διακρίνουν 
περισσότερο το θεωρητικό από το Πρακτικό μέρος της 
(ΔΙΜΕΠΑ). Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με το σχολικό 
περιβάλλον στη διάρκεια ενός εξαμήνου.  
-Παρατίθεται το αναλυτικό πλαίσιο των υποχρεώσεων και 
των ρόλων όλων των εμπλεκόμενων μερών στη διεξαγωγή 
της Π.Α.  (φοιτητές, αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί, 
συνεργαζόμενοι νηπιαγωγοί, μέλη ΔΕΠ).  
 
Αξιολόγηση:  Ενίσχυση του πλαισίου αξιολόγησης, μέσα 
από τα μαθήματα, που εξετάζονται με γραπτές εξετάσεις.  
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Παράρτημα Ε.4: Τα τμήματα με Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ Ι και ΙΙ.   
 

 
Τμήματα Δημοτικής Τμήματα προσχολικής αγωγής 

 
ΠΤΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  
Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ΄ ΚΠΣ 
(2005-2008). 

ΠΤΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Λειτούργησε και πρόγραμμα Πρακτικής 
Άσκησης από το ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ. 

ΤΕΑΠΕΣ ΑΙΓΑΙΟΥ  
Υλοποίηση πειραματικού προγράμματος Πρακτικής 
Άσκησης ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Γ ΚΠΣ (2005-2008).  
 

ΤΕΕΠΗ ΘΡΑΚΗΣ  
Πρόγραμμα δίμηνης αμειβόμενης πρακτικής 
άσκησης σε νηπιαγωγεία, μουσεία, κέντρα 
δημιουργικής απασχόλησης για τα Ακ. έτη 
1996-1999 μέσω του ΕΠΕΑΕΚ ΙB΄ ΚΠΣ.    

ΠΤΝ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
 Λειτουργεί και πρόγραμμα διευρυμένης πρακτικής 
άσκησης (Πράξη ΕΠΕΑΕΚ 2.4.2.α. «Πρακτική 
Άσκηση ανώτατης εκπαίδευσης»). Η παρακολούθησή 
της αντιστοιχεί με ένα μάθημα  κατ’ επιλογήν και 
παρέχει στους φοιτητές αμοιβή και ασφαλιστική 
κάλυψη. 

 
 


