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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Κύπρου (ΕΟΚ), στα πλαίσια της δυναμικής 
παρουσίας του στα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου μας, οργάνωσε στις 23 
και 24 Απριλίου 2004, στη Λευκωσία, το Ε’ Εκπαιδευτικό Συνέδριό του με 
θέμα «Βασική εκπαίδευση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Κύπρο και στην Ευρώπη». 
 
Κάθε συνέδριο που αφορά στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών θεωρείται 
ιδιαίτερα σημαντικό. Ο μεγαλύτερος πόρος που διαθέτει σήμερα ο τόπος μας 
είναι το ανθρώπινο δυναμικό του, η αποτελεσματική εκπαίδευση του οποίου 
πρέπει να πάρει ξεχωριστή θέση σε μια Κύπρο που είναι από εφέτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου εξετάστηκαν διάφορα μοντέλα εκπαίδευσης 
των εκπαιδευτικών στην Κύπρο και τον ευρύτερο ευρωπαϊκό χώρο. Πιο 
ειδικά, αναλύθηκε ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην κοινωνία της γνώσης, η 
φιλοσοφία και η ανθρωπολογική βάση διάφορων μοντέλων εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών και εξετάστηκαν τα ειδολογικά τους γνωρίσματα και οι 
συνεπαγωγές τους για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον τόπο μας. 
 
Ο ΕΟΚ, με ιδιαίτερη ευχαρίστηση, προχώρησε στην έκδοση και 
δημοσιοποίηση του ειδικού αυτού τόμου, ευελπιστώντας να συμβάλει στην 
προώθηση των ζητημάτων και την επίλυση των προβλημάτων που 
σχετίζονται με το συγκεκριμένο θέμα. Στον τόμο περιλαμβάνονται οι βασικές 
ομιλίες του Συνεδρίου, κατατίθενται οι θέσεις των εκπροσώπων των 
Εκπαιδευτικών Οργανώσεων, όπως αναπτύχθηκαν στη συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης, καθώς και οι παρεμβάσεις και οι συζητήσεις που 
ακολούθησαν. 
 
Με την ευκαιρία αυτή, ο ΕΟΚ ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην 
πραγματοποίηση του πέμπτου συνεδρίου του και στην έκδοση του τόμου 
αυτού. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ 
 

Χρήστος Θεοφιλίδης 
Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου 

 
 
Κυρίες και Κύριοι, 
 
Σας καλωσορίζω στο Ε’ Συνέδριο του Ομίλου μας. Συμπτωματικά, το 
συνέδριό μας πραγματοποιείται σε ημέρες που είναι κρίσιμες για τον τόπο 
μας και σε περίοδο που είναι κρίσιμη για το επάγγελμά μας. 
 
Από το καταστατικό μας προκύπτει ότι μια από τις επιδιώξεις του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου είναι να κάνει κρίσιμες παρεμβάσεις στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. Προέκταση αυτού είναι και η άποψη ότι τα μέλη του 
Ομίλου μας πρέπει να είναι ενεργοί και κριτικοί πολίτες. Δεν είναι δυνατόν 
λοιπόν να παραγνωρίσουμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στον τόπο μας. 
Αυτή την ώρα κτυπά την πόρτα μας η Ιστορία. Και μας υπενθυμίζει: Η μοίρα 
μας έταξε ολίγους και μας έριξε σε τόπο γεωπολιτικής σημασίας. Κατά 
καιρούς λοιπόν, πολλοί επιβουλεύτηκαν την πατρίδα μας. Είχαμε έτσι την 
ατυχία να αλλάξουμε πολλούς διαφεντευτές. Ενδόμυχος πόθος του καθενός 
μας την ώρα αυτή και ως ομάδα Ελληνοκυπρίων ότι η απόφαση της 
πλειοψηφίας θα είναι απόλυτα σεβαστή και ότι θα ακολουθήσουμε το δρόμο 
της Ιστορίας ομονοούντες. Γιατί η πατρίδα ανήκει σε όλους μας. Σε όσους θα 
ψηφίσουν «ναι» στο δημοψήφισμα και σε όσους θα ψηφίσουν «όχι». 
Ανεξάρτητα από το τι θα ψηφίσουμε, πρέπει την επόμενη ημέρα του 
δημοψηφίσματος να απαντήσουμε «παρών» ενεργώντας δημοκρατικά και 
υπεύθυνα. Μόνο έτσι μπορεί η πατρίδα μας να συνεχίσει την ανοδική της 
πορεία. 
 
Ως μέλη του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου πιστεύουμε επίσης ότι η εποχή 
στην οποία ζούμε είναι κρίσιμη για το επάγγελμά μας. Η βιομηχανική 
κοινωνία παραχώρησε τη θέση της στην κοινωνία της γνώσης, μια κοινωνία 
που χαρακτηρίζεται από εκπληκτική αύξηση των γνώσεων, από φαντασιακή 
πρόοδο στην ψηφιακή τεχνολογία και από συνεχή αλλαγή με στόχο τη 
βελτίωση τόσο των αποτελεσμάτων όσο και των διαδικασιών. Εξεταζόμενο 
μέσα από αυτό το πρίσμα, το έργο του εκπαιδευτικού αποκτά όντως 
κρισιμότητα. Πρέπει να διδάξει στην κοινωνία της γνώσης και για την 
κοινωνία της γνώσης εφαρμόζοντας διδασκαλία που διακρίνεται για την 
ποιότητά της. Μια τέτοια διδασκαλία πρέπει να στηρίζεται στην εκπαιδευτική 
έρευνα, πρέπει να αντικρίζει το μαθητή ως δρών συνυποκείμενο της 
διδασκαλίας, πρέπει να στοχεύει στη βαθιά γνώση και πρέπει να προωθεί 
τόσο θεματική όσο και διαδικαστική γνώση. 
  
Ταυτόχρονα όμως πρέπει ο σημερινός εκπαιδευτικός να διδάξει πέρα από 
την κοινωνία της γνώσης. Πρέπει να αξιοποιήσει ορθά το «κοινωνικό 
κεφάλαιο» που υπάρχει στην αίθουσα διδασκαλίας και να βοηθήσει τους 
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μαθητές να οικοδομήσουν χαρακτήρα και να ενστερνιστούν τα δημοκρατικά 
ιδεώδη και την υπεύθυνη συμπεριφορά. Πρέπει επίσης να θέσει ως κανόνα 
της δικής του επαγγελματικής συμπεριφοράς τη συνεχή ανανέωση και 
αυτοαξιολόγηση, να αποτελέσει δραστήριο μέλος του διδακτικού 
προσωπικού, ώστε να δημιουργηθεί στη σχολική μονάδα «συλλογική 
νοημοσύνη» και να αναπτύξει τη δική του «συναισθηματική νοημοσύνη» ως 
συστατικό στοιχείο ομαδικής προσπάθειας, ομοψυχίας και αλληλοστήριξης. 
 
Η παραπάνω κρισιμότητα των καιρών αποτέλεσε το ερέθισμα για το 
συνέδριό μας: Ποια πρέπει να είναι λοιπόν η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, 
ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις 
προκλήσεις της εποχής μας; 
 
Θεωρούμε ότι η απόφασή μας για τη θεματική του συνεδρίου είναι επικαιρική 
και εύστοχη. Και για να δοθεί απάντηση στο παραπάνω ερώτημα έχουμε 
προσκαλέσει ως ομιλητές επιστήμονες της αγωγής διεθνούς κύρους. 
Καλωσορίζουμε στην Κύπρο και ευχαριστούμε τους καθηγητές Wilfred Carr, 
Παναγιώτη Ξωχέλλη και Σήφη Μπουζάκη. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε με 
ενδιαφέρον τις απόψεις τους. Ταυτόχρονα πρέπει να ακούσουμε τι γίνεται 
στον τόπο μας, ποιες είναι οι προτεραιότητες των ιδρυμάτων που ετοιμάζουν 
εκπαιδευτικούς και ποιες είναι οι απόψεις των ίδιων των εκπαιδευτικών. Θα 
ακούσουμε λοιπόν τις απόψεις του Πανεπιστημίου Κύπρου με ομιλητή τον 
καθηγητή Γεώργιο Φιλίππου, τις απόψεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 
Κύπρου με ομιλήτρια την καθηγήτρια παιδαγωγικών κα Παυλίνα Λοϊζίδου-
Χατζηθεοδούλου και τις απόψεις του Εκπρόσωπου Σχολών Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Μια τέτοια πληροφόρηση είναι εκ των ων ουκ άνευ για 
σκοπούς επανάδρασης. Δε θα παραλείψουμε να ακούσουμε στη συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης και τις απόψεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων του 
τόπου μας. 
 
Τέλος ευχαριστούμε και όλους εσάς κυρίες και κύριοι σύνεδροι. Με την 
παρουσία σας δίνετε συνέχεια στη φιλομάθεια που πάντα χαρακτηρίζει τους 
εκπαιδευτικούς του τόπου μας. 
 
Καλή επιτυχία στο συνέδριο! 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ 
 

Πεύκιος Γεωργιάδης 
Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού 

 
Η διοργάνωση εκπαιδευτικών συνεδρίων τα οποία ασχολούνται με καίρια και 
σημαντικά θέματα της εκπαίδευσης είναι μια μεγάλη προσφορά προς τους 
εκπαιδευτικούς μας αλλά και σε όσους γενικά ασχολούνται με το 
εκπαιδευτικό γίγνεσθαι του τόπου μας. Ιδιαίτερα σήμερα, λίγες μόνο μέρες 
πριν την οριστικοποίηση της ένταξής μας στην Ενωμένη Ευρώπη, ο 
διάλογος και ο προβληματισμός για την παιδεία του αύριο βρίσκεται στο 
επίκεντρο της προσοχής και της δράσης όλων των φορέων της κυπριακής 
εκπαίδευσης. 
 
Απευθύνω γι’ αυτό τα πιο θερμά μου συγχαρητήρια στον Πρόεδρο του 
Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου κ. Χρήστο Θεοφιλίδη και σε όλα τα μέλη του 
αξιόλογου αυτού εκπαιδευτικού οργανισμού, για την πρωτοβουλία τους να 
διοργανώσουν το σημερινό συνέδριο. Καλωσορίζω ταυτόχρονα στο νησί μας 
τους εκλεκτούς εισηγητές του συνεδρίου, που ήρθαν από την Ελλάδα και τη 
Μεγάλη Βρετανία για να καταθέσουν τις δικές τους απόψεις και ιδέες μέσα 
στα πλαίσια του συνεδρίου. 
 
Το θέμα του σημερινού συνεδρίου είναι πραγματικά πολύ επίκαιρο και 
ενδιαφέρον. Σε μια εποχή που υπάρχει έντονη συζήτηση και 
προβληματισμός για τη λήψη άμεσων αποφάσεων και μέτρων προς την 
κατεύθυνση μιας συνολικής εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στον τόπο μας 
αλλά και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, το θέμα της βασικής 
εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών είναι οπωσδήποτε θέμα πρωταρχικής 
σημασίας. 
 
Η Έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής για την Εκπαίδευση στον 21ο αιώνα υπό 
την προεδρία του Ζακ Ντελόρ αναφέρει χαρακτηριστικά για το σημαντικό 
αυτό ζήτημα: «Όσο πιο μεγάλες είναι οι δυσκολίες που το παιδί έχει να 
υπερνικήσει – φτώχεια, προβληματικό κοινωνικό περιβάλλον, σωματικές 
μειονεξίες κτλ. – τόσο πιο μεγάλες είναι και οι απαιτήσεις για τον 
εκπαιδευτικό… Όταν ο πρώτος δάσκαλος ενός παιδιού ή ενός ενήλικα είναι 
ανεπαρκώς εκπαιδευμένος ή δεν έχει τα ισχυρά κίνητρα, τα θεμέλια πάνω 
στα οποία θα οικοδομηθεί όλη η μετέπειτα μάθηση θα είναι σαθρά. Η 
αναγνώριση της σπουδαιότητας του έργου των εκπαιδευτικών και η 
βελτίωση των προσόντων τους πρέπει να είναι ο στόχος όλων των 
κυβερνήσεων». 
 
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού αλλά και η κυπριακή πολιτεία 
γενικότερα αντιλαμβάνονται τη σημασία και το καθοριστικό ρόλο που 
διαδραματίζει σήμερα η όσο το δυνατό πληρέστερη και αρτιότερη 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 
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Εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να αναμορφωθεί ώστε να 
μπορεί να καλλιεργεί στους εκπαιδευτικούς του μέλλοντος όλα εκείνα τα 
αναγκαία χαρακτηριστικά, ανθρώπινα και πνευματικά, που θα τους 
βοηθήσουν να κάνουν το αποφασιστικό βήμα της διαφοροποίησης της 
εργασίας στην τάξη και της υιοθέτησης νέων προσεγγίσεων στη διδασκαλία, 
που να μπορούν να κάνουν εφικτούς τους νέους στόχους της ευρωπαϊκής 
μας εκπαίδευσης και προοπτικής. Και οι στόχοι αυτοί δεν είναι άλλοι από την 
ανάπτυξη της δημιουργικής κριτικής σκέψης των παιδιών και των νέων μας, 
που προάγουν τη συνεργασία των ανθρώπων και των λαών, την 
αλληλοκατανόηση, τον αλληλοσεβασμό και την αποδοχή της 
διαφορετικότητας, μέσα στο σύγχρονο κόσμο της παγκοσμιοποίησης και της 
πολυπολιτισμικότητας. 
 
Το σημερινό συνέδριό σας, με τις πολλές ενδιαφέρουσες εισηγήσεις που θα 
ακουστούν από τους διακεκριμένους εισηγητές αλλά και μέσα από τις 
συζητήσεις και το διάλογο που είμαι βέβαιος ότι θα αναπτυχθεί, έχει σίγουρα 
πολλά να προσφέρει σε όλους τους συνέδρους. Συγχαίρω λοιπόν για άλλη 
μια φορά τους διοργανωτές και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες σας. 
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TEACHER EDUCATION IN THE 21st CENTURY 
 

Wilfred Carr 
Professor, School of Education, University of Sheffield, UK 

 
Παρουσίαση του κ. Wilferd Carr, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Sheffield, 
από τον κ. Ανδρέα Παναγίδη, Σύμβουλο στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού. 
 
Ο Καθηγητής Wilfred Carr είναι Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών 
Επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Sheffield , στην Αγγλία. Οι κύριοι τομείς 
ενδιαφέροντός του είναι η Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης, η θεωρία των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων και η θεωρία και μεθοδολογία εκπαιδευτικής 
έρευνας. Ο Καθηγητής Carr είναι Αντιπρόεδρος του Ομίλου Φιλοσοφίας της 
Εκπαίδευσης στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι, επίσης, μέλος της εκδοτικής 
ομάδας πολλών ακαδημαϊκών περιοδικών, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη 
Γερμανία, στην Ισπανία και στην Κίνα. Τα πιο σημαντικά από τα έργα του 
είναι: Η κριτική στην εκπαίδευση, Η εκπαίδευση και πάλι για τη δημοκρατία. 
 
 
1. Introduction 
 
At the beginning of the 21st century it seems that, throughout what we call 
the ‘western world’ our ideas about how teachers could be educated are 
contentious and confused. Should teachers be ‘trained’ or ‘educated’? In 
what sense is teaching a profession? Is theory relevant to the work of 
teachers or is teaching simply a matter of acquiring practical competences 
and skills? Should teachers be educated in universities or should teacher 
education be based in schools? 
 
You will not be surprised to learn that I am not in this lecture going to provide 
instant answers to these questions. Instead, and more modestly, I shall limit 
myself to the following tasks. First I shall suggest that the questions we now 
face about teacher education simply reflect larger questions about how we 
are to respond and adjust the postmodern world of the 21st century – a world 
that is currently undergoing many significant social changes and 
transformations. Prominent amongst these are cultural transformations, that 
is changes in the language, understandings and modes of communication 
due to technologisation, globalization and shifting understandings of national 
identities. Second, there are major economic transformations, that is 
changes in the means and modes of production, changes in work patterns 
and community and other forms of economic integration. Finally, there are 
political transformations, that is changes in the structures and relationships 
of power due to the democratic developments occurring across the world. 
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These transformations have significant implications for education and 
teacher education. For while it has always been the case that education is 
an integral part of the process of social economic and political reproduction – 
the processes through which future generations are prepared for 
participation in an existing mode of social life, - it is equally the case that is 
also, and simultaneously, an integral part of the process of social 
transformation – the process of preparing future generations for a different, 
changing and, hopefully, better form of social life. In education there is 
always, of course, a tension between, on the one hand tendencies towards 
social reproduction and, on the other, tendencies towards social 
transformation. It also goes without saying that the history of this dialectical 
tension between social reproduction and social transformation has always 
been a history of contestation: a struggle between contending views about 
the future of society, about which aspects of existing forms of cultural, 
economic and political life ought to be maintained and which ought to be 
changed. 
 
So the question I want to address in this lecture is: how can we educate 
teachers so that they will be able to prepare future generations for the 
postmodern world of the 21st century – a world characterized by globalization 
and technologisation and in which social change is rapid, continuous, 
unpredictable and uncontrollable? How can we devise approaches to 
teacher education which will equip teachers of the 21st century with the 
resources that will enable them to prepare future citizens for a world that is 
no longer static and fixed but which is always uncertain and constantly 
changing? 
 
What I will suggest is that we can only begin to answer these questions by 
articulating and making explicit the theoretical basis on which different 
approaches to teacher education have been erected. For what I am going to 
suggest is that different views of educational and social change and hence 
different responses to questions about how education is to respond to the 
problems or social change. 
 
So much for my general position. In what follows I will first outline three 
different theories of teacher education and identify the basic principles about 
teaching and teacher professionalism they each endorse. I will then show 
how each of these three theories incorporate a preference for one or other of 
two different views of educational and social change. On this basis I will then 
offer some brief comments on which of these theories of teacher education 
sustains a view of educational and social change which is appropriate to the 
postmodern democratic societies of the 21st century. 
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2. Three theories of Teacher Education 
 
The way in which teacher educators organize and conduct their work is not 
something that they work out for themselves. Rather, it is always based on 
ideas, values and beliefs which are rarely explicitly articulated but which 
nevertheless structure their understanding of teacher education and enables 
them to justify the way in which they perform their role. These ideas, values 
and beliefs may be more or less coherent and systematic and the more 
coherent and systematic they are the more closely they resemble a ‘theory 
of teacher education’. When I talk about ‘theories of teacher education’ I am 
not, therefore, talking about ‘theories’ which have been produced by 
academic theorists and which teacher educators have been persuaded to 
adopt and apply. Rather, I am talking about the theories that are 
presupposed by the way in which teacher education is now organized and 
conducted – the theoretical assumptions and beliefs on which contemporary 
approaches to teacher education have been erected and which they 
unavoidably presuppose and require. What I am going to suggest is that 
there are now at least three different contemporary approaches to teacher 
education each incorporating a different theoretical orientation and rationale. 
I will, for convenience, label these three theories the ‘rationalist’, the 
‘technical’ and the ‘practical’ theories of teacher education. 
 
i. The ‘Rationalist’ theory of Teacher Education 
 
This is the theory of teacher education that is favored by many educational 
theorists and academics and which has, since the beginning of the 20th 
century, been the dominant story of university-based teacher education. It is 
based on the view that what teachers need is not just the skills of 
conventional classroom practice. What they need is a knowledge of 
academic educational theory which can provide them with universally valid 
or scientifically verified knowledge against which conventional classroom 
practice can be rationally accessed. This ‘educational theory’ is based on the 
academic disciplines of philosophy, psychology and sociology. From 
philosophy it takes theories about educational aims, values and ideals and 
about the role of education in society, from psychology it takes scientific 
theories about how children think, learn and develop; and from sociology it 
takes theories about the social factors that affect children’s education and 
learning. On this view, then, teacher education comprises two separate 
parts. The first involves learning a body of universally valid theoretical 
knowledge derived from relevant academic disciplines such as philosophy, 
psychology and sociology. The second involves learning how to teach in 
ways which are 'based on', or 'guided by' by this theoretical knowledge. 
Within this theory of teacher education, then, the learning of theory is sharply 
differentiated from learning to practice. From this perspective it is theory that 
determines the validity of practice. From this perspective, theory precedes 
practice. The teacher’s professional knowledge is rational because it is 
based on ‘theory’ knowledge. Professional competence is the skill of 
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applying this knowledge to practice and, by so doing, increasing the 
rationality of practice. 
 
This 'rationalist' theory of teacher education has, of course, been heavily 
criticized on a number of familiar grounds. Prominent amongst these are the 
following: first, that the theory that is taught is largely irrelevant to practice; 
second, that this kind of teacher education is concerned with introducing 
teachers to the academic culture of universities rather than the professional 
culture of schools; third, that this kind of teacher education fails to equip 
future teachers with the competencies and skills that they need if they are to 
teach effectively and standards of educational achievement are to be 
improved. Ιt is against the background of these criticisms that two alternative 
theories of teacher education have emerged - one of which Ι shall call the 
'technical' theory and other the 'practical' theory.  
 
ii. Technical Theory of Teacher Education 
 
This is the theory that informs competency – based teacher education 
programs and is favored by politicians, policymakers and the educational 
bureaucracies of the state. In effect, it represents the extension of the 
production/consumption systems which prevail in the economic sphere to 
the cultural sphere within which education and teacher education have 
traditionally been embedded. Ιn this theory, teacher education is not 
concerned with the learning of academic theory but with the acquisition of 
practically relevant competencies and technical skills. lt insists that these 
competencies and skills can be clearly specified and can be used to define 
the precise objectives and learning outcomes that teacher education 
programs must produce.  
 
ln this theory it is schools, operating as training agencies, rather than 
universities that become the main providers of teacher education and senior 
and experienced school teachers act as 'mentors' identifying the 'training 
needs' of trainee teachers and ensuring that these are met. ln this way, 
teaching education becomes a training technology- a form of 'work-based' 
vocational training - rather than a university based professional education 
similar to that offered to members of other professions such as law, 
medicine or engineering. From this perspective the professional knowledge 
of teachers comprises a body of value-free technical knowledge of 
competences and skills and professional competence is the ability to employ 
these competencies and skills in practice. From this perspective, academic 
theory has no place in teacher education. This competency-based theory of 
teacher education has a number of defining and distinguishing 
characteristics and five of these can be quickly identified. First, it is based on 
lists of benchmark criteria or objectives or ‘targets’ derived without 
consultation with the teachers to whom it is to apply.  
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Second, it works on the assumption that teachers are incompetent and that 
these incompetencies can be eliminated by requiring individual teachers to 
adhere to a particularly narrow view of what constitutes good teaching. 
Third, questions about educational aims and values are made subservient to 
aspects of teaching that are observable, technical and easily controllable. 
The moral, social and cultural nature of teaching are, therefore, largely 
denied. Fourth it imposes a supposedly ‘value-neutral’ view of teaching, 
which is concerned, solely with 'the delivery' of performance outcomes that 
have been specified in advance. Finally, it intensifies the testing and 
measurement of educational outcomes through national assessment 
systems. 
 
Criticisms of 'competency based' approaches to teacher education are 
numerous and include the following. They reject the interconnectedness of 
theory, method and practice in teaching and the way in which each of these 
is informed by the other; they fail to acknowledge the assumptions and 
theories that are tacitly held by teachers are implicit in their practice; they 
define 'competence' in teaching according to standards desired largely from 
business and industry; and they treat teachers as if they cannot be trusted 
and need to be monitored and controlled through the use of 'performance 
indicators'. 
 
But this 'competence-based' theory of teacher education is not the only 
alternative to the 'theoretical' approach that has now been so discredited. 
Another approach that has emerged and which also recognizes the 
inadequacies of the theoretical approach is what is commonly called the 
'Reflective Practitioner' theory of teacher education. lt is to this that Ι now 
turn.  
 
iii. 'Reflective Practitioner' Theory of Teacher Education 
 
This theory draws on the work of a number of major educational theorists. 
For example, from the American theorist J. J. Schwab it takes the idea that 
teaching is not just a technical skill to be learned and mechanically applied 
but a form of 'praxis' - a complex ethically informed activity which requires 
morally informed judgements about how best to realize philosophically 
justified educational aims, values and principles (such as the principle of 
'equality of educational opportunity) in everyday concrete classroom 
situations. From another American theorist Donald Schön, it takes the idea 
that in making such judgements teachers adopt the stance of a 'reflective 
practitioner' reflecting critically on the educational values implicit in her 
understanding of her practice so as to ensure that her values are being 
realized in and through her everyday classroom teaching. From the British 
theorist Lawrence Stenhouse it takes the idea that this process of reflection 
on practice is essentially a research process in which the development of the 
teacher’s professional knowledge and understanding – what is sometimes 
called their ‘practical theory’ – and the improvement of their professional 
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practice occur simultaneously. In teacher education these ideas of Schwab, 
Schön and Stenhouse have become firmly embedded in a theory which 
highlights the concepts of ‘reflective practitioner’ and ‘teacher researcher’ 
and in which the methods and procedures of classroom – based action 
research play a crucial part. It is a theory of teacher education to which a 
large number of teacher educators subscribe and which is sustained and 
supported in a large number of teacher education agencies and institutions 
across the world. 
 
In this theory professional practice is not derived from academic theory as in 
the ‘theoretical’ approach. But nor is it divorced from theory as in the 
‘technical’ approach. Rather it is recognized that professional practice is 
always based on some implicit practical theory which comprises the 
knowledge, values and assumptions which permeate the every–day ordinary 
understanding of teachers and are intrinsic to the professional culture which 
permeates their work. On this view, then, the only way to improve a 
teacher’s practice is to develop the practical theory in terms of which this 
practice is conducted and understood. From this perspective, the purpose of 
teacher education is not simply a matter of producing effective teachers who 
have mastered a body of technical competencies and skills. It is primarily a 
matter of developing ‘reflective practitioners’ who can reflect on the belief 
and assumptions which underpin their practice in order to develop ways of 
teaching which are more consistent with the educational values which give 
their practice its educational meaning and significance. On this view then 
professional knowledge is not a body of value-free technical knowledge that 
can be mechanically applied. Rather it is a body of value-laden tacit 
knowledge which is already implicit in professional practice. Professional 
competence resides in the capacity to translate this knowledge into the 
practical context of classrooms and schools by making intelligent 
professional judgements about what is required to practice educationally 
when faced with practical problems and dilemmas which cannot be resolved 
simply by adopting theoretical or technical solutions. 
 
Before concluding this outline of the ‘Reflective Practitioner’ paradigm it is 
important to acknowledge that, in teacher education it can and often does 
take a ‘critical’ form. What is more critical version emphasizes is that the 
values, assumptions and beliefs which constitute the theories and practices 
of teachers are not simply something that teachers learn for themselves. 
They are socially structured, historically located and culturally embedded 
ways of thinking and acting which, as such, are always vulnerable to 
ideological distortion. For this reason teacher education should not be limited 
to developing teacher’s capacity to reflect on the theoretical understanding 
implicit in their practice. They should also develop the capacity to reflect 
critically on the economic, social and political structures that are dominant in 
society and that may be operating to distort their understanding of their 
practice. 
 



19 
 
 

My brief outline of these three theories of teacher educaton may leave a lot 
to be desired. Also the fact that I have presented them as separate and 
distinct should not conceal the extent to which, in the realities of a teacher 
education programme, they may merge and overlap. However I hope that 
the descriptions I have given are sufficient to allow me to show how each of 
these three theories relate to one of two very different models of educational 
and social change. By doing so it will, I hope, become clear why I believe 
that questions about the future of teacher education and questions about 
how we are to respond to the problems of social change are not two 
separate questions. And, if this is true, then it follows that we should more 
openly recognize the extent to which our discussions about teacher 
education are part of the wider political debate about how modern societies 
should respond to the continuously changing societies in which we now live. 
 
iv. The Technical-Rational Mode of Change 
 
Implicit in both the rationalist and technical theories of teacher education is 
what I will call a ‘technical-rational’ model of change. According to this model 
the way to respond to social change is through a process of social 
engineering – a process in which solutions to the problems of change are 
rationally planned and implemented by experts through a process of policy 
implementation. When this model is applied in the context of education it 
entails that educational policy making is located in the hands of national 
government agencies and therefore conducted in isolation from the 
professional cultures of teachers and schools in which these policies are to 
be implemented. Just as the ‘theoretical’ model of teacher education makes 
the rationalistic assumption that theory can be translated into practice so this 
model of change makes the rationalist assumption that policy can be 
implemented in practice. And like the technical approach to teacher 
education, it draws heavily on technical forms of reasoning so as to 
construct instrumentally effective strategies for achieving fixed outcomes 
and goals. Many such approaches to educational change are advocated in 
textbooks with titles like The Management of Educational Change. It relies 
on the Research, Development Diffusion model employed in the world of 
industry and commerce and in state bureaucracies, and adopts a ‘Centre-
Periphery’ or ’top-down’ view of how change is to be accomplished. Its key 
concepts are ‘innovation’, ‘modernisation’, ‘implementation’ and 
‘dissemination’. It conceptualizes education as a functional ‘system’ that 
exists independently of the activities of individual teachers. It regards 
educational change as largely a matter of changing the structures of this 
system so as to ensure that it functions more effectively. 
 
v. The Practical/Critical Model of Change 
 
This is the mode of change implicit in both ‘Practical’ and ‘Critical’ theories of 
teacher education. Its basic assumption is that educational change is not a 
matter of modernizing the structure of the educational system but of 
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changing how teachers practice, how they understand their practice and how 
they understand the situation in which their practice is embedded. Thus in 
this model, any meaningful educational change always necessitates the 
reconstruction of professional culture of teachers and is therefore itself a 
process of teacher education and development. So understood, educational 
change is not something to be ‘devised’ and ‘managed by experts but 
something that evolves through dialogue, reflection and communication 
aimed at critically reconstructing teacher’s understanding of their educational 
and cultural role. It involves raising critical questions with teachers about 
how education should respond to changing social circumstances and new 
cultural and economic conditions. In particular, it involves teachers 
confronting critical questions about how in the light of changing social 
conditions they are to change their practice so as to ensure that it continues 
to give expression to their educational values and goals. 
 
In this model then, educational change is never seen as a process of rational 
intervention or technical implementation devised at the ‘centre’ by 
policymakers and then ‘disseminated’ to teachers and schools. Rather it 
conceptualizes educational change as a process of teacher development. It 
seeks to change education not by implementing policies but by transforming 
educators. In this model, then, educational change and teacher education 
are inseparable parts of a single whole. 
 
In education today these rival views of educational change and the rival 
views of teacher education they each support and sustain are the subject of 
widespread contestation, argument, discussion and debate. As such, they 
compete with each other for the allegiance of politicians, policymakers, 
teacher educators and teachers. Those who regard educational change as 
an essentially rational and technical process of policy implementation will 
inevitable favor those theoretical and technical forms of competency-based 
teacher education which seek to equip teachers with the kind of knowledge 
and skills required to pursue fixed educational objectives and goals. Those 
who insist that it is teachers, rather than policy makers who are the primary 
agents of educational change will argue that there can be no significant 
educational change without teacher development. They therefore will be 
attracted to those ‘reflective practitioner’ theories of teacher education which 
require teachers to critically reconstruct their practice in ways which enable 
them to realise their educational values and beliefs. 
 
In most of our contemporary educational debates it is quite common for 
questions about how we are to respond to the problems of educational 
change and questions about the future of teacher education to be treated as 
separate and unrelated areas of concern. What, in this lecture I have tried to 
show, is that they are not – that in education, how we conceptualise the 
process of change and how we understand teacher education are 
interdependent and mutually reinforcing. I have not tried to provide answers 
to these questions or enter the debates about the future of teacher 
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education. Instead I have confined my lecture to the task of outlining the 
conceptual framework within which I believe that such questions should be 
raised and such a debate should be conducted. In such a debate certain 
fundamental questions would inevitably have to be asked. Does the ‘social 
engineering’ approach to educational change which informs rationalists and 
technical theories of teacher education incorporate an impoverished and 
outmoded view of how education should confront the challenges of the 
postmodern world of the 21st century? In postmodern democratic societies 
can we continue to employ forms of teacher education that assume that we 
are preparing teachers to teach in a predictable future? In advanced modern 
societies how can we prepare teachers so that their professional practices 
are responsive to unstable states of discontinuous and fragmentary social 
change? By raising questions like these, the debates about the future of 
teacher education would no longer be a narrow debate in which fundamental 
questions about what is required for intelligent professional practice in the 
21st century cannot be asked. Instead, it would be an open debate in which 
fundamental questions can be asked about the kind of teacher education 
that will equip teachers of the future to deal with the kind of complex, fluid 
and changing world which will increasingly characterise the 21st century. 
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ΜΟΝΤΕΛΑ – ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΣΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
-Εθνικός και υπερεθνικος εκπαιδευτικός λόγος: σύγκλιση ή απόκλιση; 
 

Σήφης Μπουζάκης 
Καθηγητής Ιστορίας της Εκπαίδευσης και Συγκριτικής  

Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Πατρών 
 
Παρουσίαση του κ. Σήφη Μπουζάκη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών, από 
τον κ. Ανδρέα Παναγίδη, Σύμβουλο στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. 
 
Ο κ. Σήφης Μπουζάκης είναι Καθηγητής Ιστορίας της Εκπαίδευσης και 
Συγκριτικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Διετέλεσε Πρόεδρος 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και Κοσμήτορας της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Υπήρξε, 
ακόμη, Διευθυντής του Περιφερειακού Επιμορφωτικού Κέντρου Πατρών, ενώ 
σήμερα είναι Πρόεδρος του Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης του ιδίου 
Πανεπιστημίου. Έχει δημοσιεύσει άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά 
περιοδικά και είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών μονογραφιών. 
Διευθύνει δύο επιστημονικές σειρές των εκδόσεων Gutenberg με τίτλους 
«Τεκμήρια – Μελέτες Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης» και «Συγκριτική 
Παιδαγωγική». Ανάμεσα στις εργασίες του συγκαταλέγεται και η επιμέλεια του 
αφιερωματικού τόμου στο γνωστό Κύπριο καθηγητή Ανδρέα Καζαμία. 
Κατάγεται από την Κρήτη, είναι παντρεμένος και έχει τρία παιδιά. Ο 
Καθηγητής Μπουζάκης είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής που έχει 
ορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο για να μελετήσει και να υποβάλει έκθεση για 
τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος. 
 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
Ο υπότιτλός της εισήγησής μου υποδηλώνει και τα ερωτήματα με τα οποία 
θα σας απασχολήσω, ερωτήματα που προκύπτουν από τις παρακάτω 
παραδοχές (βλ. Διάγραμμα, σ. 24): 
 
α) Ο λόγος για την εκπαίδευση έχει ένα ενδογενές (πολιτική κρατών μελών) 
και ένα εξωγενές χαρακτηριστικό (Ευρωπαϊκή Ένωση-Παγκοσμιοποίηση). 
 
β) Ο εκπαιδευτικός, ασκώντας ένα κατ’ εξοχήν κοινωνικό επάγγελμα, 
επηρεάζεται από το κοινωνικοπολιτικό και πολιτισμικό πλαίσιο, εθνικό και 
υπερεθνικό , στο οποίο εντάσσεται. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί στο πλαίσιο 
ενός εκπαιδευτικού συστήματος, το εκπαιδευτικό σύστημα στο πλαίσιο ενός 
κοινωνικοπολιτικού συστήματος (ενδογενής διάσταση – έθνος – κράτος) και 
το κοινωνικοπολιτικό σύστημα στο πλαίσιο ενός υπερεθνικού συστήματος – 
μορφώματος (εξωγενής διάσταση – παγκοσμιοποίηση – κοινωνία της 
γνώσης – ΕΕ). 
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γ) Ο κυρίαρχος εκπαιδευτικός λόγος στο υπερεθνικό μόρφωμα (ΕΕ) θα 
επιδρά όλο και περισσότερο στη διαμόρφωση του εθνικού εκπαιδευτικού 
λόγου για την εκπαίδευση γενικότερα και την εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
ειδικότερα. 
 

ΕΝΔΟΓΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΩΓΕΝΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 

 
 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
 
• Ποιος είναι ο κυρίαρχος λόγος για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

στο υπερεθνικό μόρφωμα (Ε.Ε.), όπως εκφέρεται από τα αρμόδια 
όργανα της; Τελικά πως απαντάται σήμερα στην Ε.Ε. το «γερασμένο» 
ερώτημα: «Για τη βασική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ποια γνώση έχει 
τη μεγαλύτερη αξία;» 

• Ποιος είναι ο κυρίαρχος λόγος για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
στα έθνη-κράτη της Ε.Ε., και οι τρέχουσες πρακτικές σε συνθήκες 
παγκοσμιοποίησης, στις κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας; Κι 
εδώ το παραπάνω ερώτημα για τη γνώση είναι εξίσου επίκαιρο. 

• Ποια είναι η διαπλοκή – αλληλεπίδραση των παραπάνω κυρίαρχων 
λόγων στην Ε.Ε. και τα έθνη – κράτη; Συγκλίνουν, εναρμονίζονται ή 
αποκλίνουν; 

• Ποιος είναι ο λόγος, οι απαντήσεις των επιστημόνων διανοητών – 
παιδαγωγών – ερευνητών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών; 
Πόσο εναρμονίζεται με τον κυρίαρχο κρατικό και υπερεθνικό λόγο; 
Πόσο τον επηρεάζει; 
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Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
 
Πολλοί ξένοι και Έλληνες μελετητές έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημα της 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών (Ανδρέου: 1991, Αντωνίου: 1993, 
Μπουζάκης/Τζήκας/Ανθόπουλος: 2002, Μπουζάκης/Τζήκας: 2002, 
Παπακωνσταντίνου/Ανδρέου: 1992, Πυργιωτάκης: 1992, Σκούρα: 1997, 
Ξωχέλλης: 2004). 
 
Πρώτος ο J. Ardoino, στο βιβλίο του Propos actuels sur l’education (1965) το 
οποίο προηγήθηκε της εμφάνισης των επιστημών αγωγής στη Γαλλία, 
διαχωρίζει τα τρία είδη γνώσης που οφείλει να διαθέτει ο εκπαιδευτικός (και 
να περιλαμβάνει η κατάρτισή του). Τα τρία αυτά επίπεδα ή διαστάσεις είναι: 

• Γνώση 
• Γνώση του να πράττω 
• Γνώση του να είμαι 

 
Σε μια ενδιαφέρουσα έκδοση της Ένωσης Ευρωπαίων Εκπαιδευτικών 
(CSEE-ETUGE: χ.κ.) γίνεται λόγος για τέσσερις κύκλους – περιοχές που θα 
πρέπει να καλύπτει η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Οι τέσσερις 
παραπάνω περιοχές θα πρέπει να βρίσκονται σε στενή συνάφεια και 
αλληλεπίδραση: καθένας απ’ αυτούς θα πρέπει να αναπτύσσεται και να 
εφαρμόζεται σαν μέρος ενός συνόλου, να συμπληρώνει ανάλογα τους 
άλλους τρεις. Πρόκειται για μια δυναμική και όχι στατική διαδικασία και 
μονοδιάστατη προσέγγιση. Η κατάρτιση των δασκάλων θα πρέπει να 
διασφαλίζει μια ισορροπία ανάμεσα και στους τέσσερις παραπάνω κύκλους. 

 
ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 
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Κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα θα διαμορφωθούν νέα μοντέλα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών που εναρμονίζονται με τρεις επιστημολογικές 
κατευθύνσεις: τη θετικιστική, την ερμηνευτική και την κριτική, όπως φαίνεται 
στο παρακάτω διάγραμμα (Ματσαγγούρας: 1997). 
 

 
 
 
 
Τομή στον τρόπο θεώρησης της εκπαίδευσης εκπαιδευτικών αποτέλεσε η 
στροφή από τη διδακτική συμπεριφορά στη διδακτική σκέψη του 
εκπαιδευτικού. Η τελευταία εκφράζεται από τα μοντέλα ανάπτυξης της 
προσωπικής θεωρίας του εκπαιδευτικού (στο ίδιο). Βασική παραδοχή αυτής 
της θεωρίας είναι ότι ο εκπαιδευτικός μέσα στη διδακτική πράξη αναπτύσσει 
μια προσωπική θεωρία για τη διδασκαλία η οποία στη συνέχεια κατευθύνει 
τον τρόπο που προσεγγίζει και αντιλαμβάνεται τα διδακτικά προβλήματα. 
 
Στα μοντέλα του διαγράμματος ενυπάρχουν συγκεκριμένες παραδοχές, 
όπως (Liston: 1987, Carr – Kemmis: 1986, Ματσαγγούρας/Moore: 1990): 
 
a) Το μόνο που χρειάζεται ο δάσκαλος είναι να αποκτήσει ένα πλούσιο 

ρεπερτόριο από διδακτικές δεξιότητες που του χρειάζονται για να 
ασκήσει το επάγγελμά του (θετικιστική συμπεριφοριστική αντίληψη). 
 

b) Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αναπτύξει μια ώριμη προσωπικότητα 
που θα του επιτρέψει να αποκτήσει μια σαφή αντίληψη του ρόλου του 
(ερμηνευτική – αναπτυξιακή αντίληψη). 
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c) Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αποκτήσει μια διερευνητική– 
στοχαστοκριτική θεώρηση (κριτική αντίληψη). Αυτός ο εκπαιδευτικός 
προσεγγίζει τη σχολική γνώση ως αντικείμενο διαρκούς αναζήτησης και 
διερεύνησης, προβληματίζεται – στοχάζεται για τα περιεχόμενα των 
σχολικών προγραμμάτων, τις μεθόδους, τον κοινωνικό ρόλο του 
σχολείου λειτουργώντας, έτσι, και ως κοινωνικός μετασχηματιστής 
(Καζαμίας, Κασσωτάκης, Κλάδης: 1995, Zeichner – Tabachnick: 1991). 

 
Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
 
Είναι προφανές ότι ο λόγος της Ε.Ε. για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
εμπεριέχεται στο λόγος της για την εκπαίδευση1. 
 
Στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο που διαμορφώνεται, οι εξουσίες που 
παραδοσιακά ανήκαν στο κράτος – πολύ μεγάλο, όπως λέγεται σήμερα, για 
να λύσει τα μικρά προβλήματα και πολύ μικρό για να λύσει τα μεγάλα 
προβλήματα – μεταφέρονται σε υπερεθνικά μορφώματα (Ε.Ε.) είτε σε 
περιφερειακό, υπο/ενδοεθνικό επίπεδο (πρόκληση της αποκέντρωσης 
σύμφωνα με σχετικό κείμενο της Ε.Ε.). Έτσι το έθνος – κράτος 
αποδυναμώνεται, αποκτά νέους ρόλους, ιδιαίτερα μετά τη Συνθήκη του 
Μάαστριχτ (αρ. 126 και 127), το 1992. 
 
Ήδη από το 1996 η Έκθεση της Επιτροπής Delore για την Εκπαίδευση του 
21ου αιώνα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να 
αναζητήσουν νέες προοπτικές μέσα στην κοινωνία της γνώσης και σε ένα 
σχολείο που λογοδοτεί (Παπαδάκης: 115). Στη συνέχεια σε πλήθος κειμένων 
της Ε.Ε. (Λευκή Βίβλος, Έκθεση της Επιτροπής Σαντέρ, η έκθεση της 
CREERT «Forum Report on European Education», Συμπεράσματα 
Συμβουλίων Υπουργών, πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ κλπ.) αποτυπώνεται ο 
ευρωπαϊκός προσανατολισμός στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 
 
Βασικό πρόταγμα της Ε.Ε., όπως προκύπτει από μια σειρά κειμένων είναι η 
προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες της αγοράς. Στο 
μεταβιομηχανικό συγκείμενο η κοινωνία του μέλλοντος εμφανίζεται στον 
προγραμματικό λόγο της Ε.Ε. ως μια κοινωνία της μάθησης. Σ’ αυτή την 
κοινωνία ο εκπαιδευτικός, συνεχίζουν τα κείμενα της Ε.Ε., θα πρέπει να 
εστιάζει τη διδασκαλία του στα παρακάτω: 
 
• Επικέντρωση του έργου του εκπαιδευτικού πάνω στα τρία θεμελιώδη 

συστατικά της εκπαίδευσης (τα τρία R), δηλαδή την ανάγνωση, τη 
γραφή και την αριθμητική, που θεωρούνται οι προϋποθέσεις 
αντιμετώπισης της πρώιμης σχολικής αποτυχίας. 

                                                      
1 Για τον ενδεικτικό λόγο της Ε.Ε. βλέπε ενδεικτικά Πασιάς (2004). 
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• Ενθάρρυνση των μαθητών από τον εκπαιδευτικό για την εκμάθηση 
γλωσσών, αλλά και την άμεση συμβολή του σε αυτό (European 
Commision: 1995). 

 
Αυτά σε μικροεπίπεδο. Σε ό,τι αφορά το μακροεπίπεδο συχνότατα 
εντοπίζουμε διευκρινίσεις και επισημάνσεις του τύπου ότι ο εκπαιδευτικός 
του 21ου αιώνα οφείλει: 
 
• Να συμβάλει έμπρακτα στην προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης εντός 

και εκτός των πλαισίων του επίσημου εκπαιδευτικού συστήματος. 
• Να εργαστεί αποτελεσματικά για την «ευαισθητοποίηση των μαθητών, 

ήδη από πολύ μικρή ηλικία, στην προστασία του περιβάλλοντος, 
πράγμα το οποίο αποτελεί αντικείμενο γενικού ενδιαφέροντος» 
(European Commission: ο.π.). 

• Να καθίσταται πλέον ικανός να εμπλακεί σε προγράμματα εκπαίδευσης 
ενηλίκων, διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και διαρκούς κατάρτισης 
(Sailing – Olesen: 1986). 

 
Διαμορφώνεται ένα νέο μοντέλο Ευρωπαίου εκπαιδευτικού. Οι αλλαγές 
στους δύο άξονες συγκρότησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, δηλ. η 
κοινωνικοποίηση των μαθητών και η μετάδοση προκαθορισμένων βασικών 
γνώσεων που τους εξοπλίζουν για την μετέπειτα εκπαιδευτική τους πρόοδο, 
καθώς και η συγκρότηση προγραμμάτων αρχικής και συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης, είναι καταλυτικές. Στις πολυπολιτισμικές κοινωνίες που 
διαμορφώνονται η κοινωνικοποίηση των μαθητών παύει να είναι μια 
συλλογική διαδικασία (Σταμέλος: 2001). Μετατρέπεται σε ατομική για παιδιά 
με διαφορετικές πολιτισμικές προελεύσεις (στο ίδιο). 
 
Για να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να εκπληρώσουν με επιτυχία τους νέους 
ρόλους, προτείνεται ότι στο πλαίσιο της αρχικής τους εκπαίδευσης, η 
έμφαση θα πρέπει να δοθεί: 
 
• Στην πληροφόρηση των υποψήφιων εκπαιδευτικών «για τα 

εκπαιδευτικά συστήματα των άλλων κρατών – μελών» (Ψήφισμα 
Συμβουλίου Υπουργών Παιδείας της Ε.Ε.: 1988). 
 

• Στις ανταλλαγές και συνεργασίες «μεταξύ διαφορετικών ιδρυμάτων 
(εκπαίδευσης εκπαιδευτικών) και χωρών» (Συνθήκη Maastricht: 1992). 

 
• Στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών για ομαδική εργασία (team 

teaching) (Pelors et al: 1996). 
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Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 
 
Το θέμα της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών απασχολεί τα τελευταία χρόνια 
πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Θα περιορισθούμε σε λίγα μόνο χαρακτηριστικά 
παραδείγματα νέων αναζητήσεων κατά την τελευταία δεκαετία. 
 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ 
Η Σύνοδος Υπουργών Παιδείας θα διορίσει το 2000 μια Επιτροπή Παιδείας 
με στόχο τη μελέτη του προβλήματος της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Η 
Επιτροπή θα υποβάλει μια έκθεση με τίτλο «Προοπτικές της εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών στη Γερμανία». Η Επιτροπή, όπως σημειώνει ο γερμανός 
παιδαγωγός Ewald Terhart (2000), θεωρεί την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών σαν πρόβλημα επαγγελματικής βιογραφίας, μια δια βίου 
υπόθεση (επαγγελματική βιογραφία). Γι’ αυτό και η αρχική κατάρτιση θα 
πρέπει να αποτελεί με την παραπέρα πορεία στο επάγγελμα ένα ενιαίο 
σύνολο, στο οποίο έχουν ευθύνη όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, άτομα και 
θεσμοί. Με βάση αυτή την προσέγγιση η Επιτροπή θα προτείνει τη λήψη 
ενός συνόλου μέτρων (οργανωτικών, περιεχομένων και προσωπικού) που 
θα πρέπει να ληφθούν από όλους τους εμπλεκόμενους. Το τριφασικό 
μοντέλο παραμένει κυρίαρχο (Χρυσαφίδης: 1988) πρώτη φάση κατάρτιση 
στο Πανεπιστήμιο, δεύτερη κρατική δόκιμη θητεία και Τρίτη στο επάγγελμα 
ως επιμόρφωση/μετεκπαίδευση. Κατά τη πρώτη φάση θα πρέπει οι 
επιστήμες της αγωγής, οι ειδικές διδακτικές και οι πρακτικές να είναι 
προσανατολισμένες στην μετέπειτα επαγγελματική δραστηριότητα. Η 
κεντρική ιδέα σ’ αυτή την διαλεκτική αλληλοδιαδοχή των φάσεων εφορμάται 
από μια νέα αντίληψη, ο οποίος έχει τη βασική ευθύνη για το σχεδιασμό, την 
οργάνωση, τη διαμόρφωση και το στοχασμό των διαδικασιών μάθησης και 
διδασκαλίας. (Brinkman: 2001). Όλα αυτά αντιστοιχούν στις 
λειτουργίες διδάσκω, διαπαιδαγωγώ, διαγιγνώσκω, αξιολογώ, συμβουλεύω, 
προετοιμάζω για το επάγγελμα. Η Επιτροπή θεωρεί τον εκπαιδευτικό ειδικό 
για τη διδασκαλία και τη μάθηση (στο ίδιο). 
 
Ένα πρόγραμμα κατάρτισης με μελλοντικό και ευρωπαϊκό προσανατολισμό 
θα πρέπει να ενσωματώνει τη διαπολιτισμική αγωγή και τον εξευρωπαϊσμό 
(ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση). Πιο συγκεκριμένα η Επιτροπή 
προτείνει: να αποκτούν οι δάσκαλοι γνώσεις για ξένα εκπαιδευτικά 
συστήματα και ακόμη να αποκτούν την ικανότητα αποδοχής του 
διαφορετικού και να το «περνούν» στους μαθητές (στο ίδιο). 
 
ΟΛΛΑΝΔΙΑ 
Εδώ διακρίνει κανείς τρία μοντέλα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, τα δύο με 
επαγγελματικό προσανατολισμό για το δημοτικό και το γυμνάσιο και το ένα 
που πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο (Brinkman: ό.π.). Από τον 
Σεπτέμβριο του 1994 καταρτίζονται στο Πανεπιστήμιο οι δάσκαλοι πρώτου 
βαθμού που θα διδάξουν στη λυκειακή βαθμίδα. Πρόκειται για μια ετήσιας 
διάρκειας μεταπτυχιακή ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση για μία ειδίκευση, ενώ 
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κατά το προπτυχιακό στάδιο τετραετούς διαρκείας πραγματοποιείται ένας 
προσανατολισμός για το διδασκαλικό επάγγελμα διάρκειας δύο μηνών (στο 
ίδιο). 
 
Οι δάσκαλοι δευτέρου βαθμού που θα διδάξουν στο γυμνάσιο καταρτίζονται 
σε έντεκα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η φοίτηση για μια ειδίκευση 
διαρκεί τέσσερα χρόνια (στο ίδιο). 
 
Τέλος, η κατάρτιση των δασκάλων του δημοτικού, δάσκαλοι τρίτου βαθμού, 
γίνεται σε 40 μικρότερα παιδαγωγικά Ιδρύματα (1993), διαρκεί τέσσερα 
χρόνια και οδηγεί σε μια ευρύτερη διδακτική δικαιοδοσία (πολυδύναμος 
δάσκαλος). 
 

 
 
 
 
Κατά τη δεκαετία του 1980 υπήρξαν πολλές επικρίσεις για την ποιότητα των 
εκπαιδευτικών. Γι’ αυτό η ολλανδική εκπαιδευτική πολιτική θα αντιδράσει με 
την καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος ακριβούς προσδιορισμού και 
ελέγχου της ποιότητας της διδασκαλίας που θα διαπιστώνεται με πλήθος 
αξιολογήσεων (εντατικοποίηση των ελέγχων) από ειδικούς 
εμπειρογνώμονες. Ταυτοχρόνως το Υπουργείο για τη Διδασκαλία και τις 
Επιστήμες θα διορίσει επιτροπές με ειδικές αποστολές. Μία από αυτές θα 
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καταθέσει στις 30.3.93 μια έκθεση με τίτλο «Ένα επάγγελμα με προοπτική» 
στην οποία, αναφερόμενη στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού, θα σημειώσει 
τα αποτελέσματα ερευνών για το εν λόγω επάγγελμα (στο ίδιο): 
 
• Ελλείμματα στην επαγγελματικοποίηση (ελλιπής επιμόρφωση, απουσία 

οργανωμένης υποδοχής στο επάγγελμα κλπ) 
 

• Ελλείμματα κινητικότητας (αλλαγή ρόλων, λειτουργιών μέσα στο 
επάγγελμα) 

 
• Ετεροαπασχόληση εξαιτίας της ανεργίας των εκπαιδευτικών 

 
• Επιβάρυνση και εκροές λόγω ασθενειών 

 
• Πρόωρη εγκατάλειψη – ανικανότητα εργασίας (ελάχιστοι δάσκαλοι 

μένουν στην υπηρεσία μετά το 55ο έτος της ηλικίας τους) 
 

• Ελλείμματα στην επιμόρφωση και στη σύνδεση θεωρίας – πράξης 
 

• Χαμηλοί μισθοί 
 

• Περιορισμένο κοινωνικό γόητρο 
 

• Χάσμα ανάμεσα στα τυπικά προσόντα και στην ικανότητα άσκησης του 
επαγγέλματος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διευθυντών των 
σχολείων. 

  
Τα παραπάνω ευρήματα θα οδηγήσουν την Επιτροπή σε υποβολή 
προτάσεων για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που κατέγραψαν οι 
έρευνες (νέα οργανωτικά σχήματα με ευελιξία, δημιουργία επαγγελματικών 
οργανώσεων, καθιέρωση δασκάλων με διαφορετικούς ρόλους κλπ). 
Ανάμεσα στις καινοτομικές προτάσεις της Επιτροπής ανήκουν η 
επαναπροσέγγιση του ρόλου του κράτους με αυξημένη αυτονομία της 
σχολικής μονάδας, για την οποία θα απαιτηθεί ένα νέο πρότυπο 
εκπαιδευτικού. Το Υπουργείο θα αντιδράσει άμεσα στις προτάσεις της 
Επιτροπής και θα δρομολογήσει μια σειρά μέτρων που κινούνται στην 
κατεύθυνση της ανάπτυξης του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών, 
ενίσχυση της in the job εκπαίδευσης του προσδιορισμού των προσόντων 
που απαιτούνται για τη διαμόρφωση νέων προγραμμάτων, και την 
καθιέρωση ενός νέου αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης, δυϊκό 
σύστημα κατά τον τελευταίο χρόνο σπουδών (σύνδεση θεωρίας και πράξης) 
για να αποφευχθεί το σοκ της πρώτης επαφής των νέων δασκάλων με το 
επάγγελμα, συνεργασία των ιδρυμάτων κατάρτισης εκπαιδευτικών. 
 
ΑΓΓΛΙΑ 
Κατά τις δεκαετίες του ’70 και ’80 θα διατυπωθεί έντονη δημόσια κριτική για 
τον ακαδημαϊκό – θεωρητικό χαρακτήρα των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
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εκπαιδευτικών. Το επίσημο κράτος θα επιχειρήσει να αντιδράσει σ’ αυτήν 
την κριτική με την έκδοση εξωτερικών κριτηρίων τα οποία τα ιδρύματα 
εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όφειλαν να τηρήσουν (DES, Circular 24 1984, 
DES 1989, DFE 1992). 
 

ΑΓΓΛΙΑ 
 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΠΛΕΡ 
 

ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ (1997) 
 

EXCELLENCE IN SCHOOLS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

1. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
• Λογοδοσία 
• Ποιότητα 
• Αποτελεσματικότητα 
• Αποδοτικότητα 
• Ανταγωνισμός 
• Αγορά 

 
2. ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
(Core–Curriculum) 

3. Office for Standards in 
Education 

4. Elementary schools 
5. Induction – year for newly 

qualified teacher 
6. SCITT – Ετήσιο πρόγραμμα 

κατάρτισης μέσα στα σχολεία 

 
 
 
Η κυβέρνηση των εργατικών του Τόνυ Μπλερ θα εξαγγείλει μια ριζική 
μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Το 1997 θα δημοσιεύσει 
τη «Λευκή Βίβλο» για την αγωγή και τη μάθηση «Excellence in Schools», 
στην οποία περιλαμβάνονται η νέα της πολιτική (Department for Education 
and Employment: 1997 & 1998). Η νέα κυβέρνηση διατηρεί το βασικό 
προσανατολισμό της κυβέρνησης Θάτσερ για το σύνολο του εκπαιδευτικού 
συστήματος, όπως η υποχρέωση λογοδοσίας, η άνοδος της ποιότητας, η 
αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα και ο αγοραίος προσανατολισμός. 
Παράλληλα, όμως, διευρύνει τα μεταρρυθμιστικά μέτρα αναφορικά κυρίως 
με την πρώτη φάση κατάρτισης των δασκάλων (Initial Teacher Training) 
καθώς και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των διευθυντών 
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Για την αρχική εκπαίδευση των δασκάλων θα καθιερωθεί ένα νέο 
πρόγραμμα, το επονομαζόμενο Core – curriculum (Kern – curriculum), στο 
οποίο θα διατυπωθούν σε λεπτομέρειες οι απαιτήσεις για το μελλοντικό 
εκπαιδευτικό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για όλα τα 
μαθήματα και για όλα τα προγράμματα με ιδιαίτερη έμφαση στα Αγγλικά και 
στα Μαθηματικά. Επιπλέον οι δάσκαλοι του πρωτοβάθμιου σχολείου θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλα τα μαθήματα γιατί, όπως είχε 
διαπιστωθεί, υπήρχαν ελλείμματα στα βασικά μαθήματα ανάγνωση, γραφή, 
αριθμητική (τα τρία R). 
 
To Core – curriculum θα τεθεί σε εφαρμογή το καλοκαίρι του 1998. Όποιος 
δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις αυτού του προγράμματος δεν θα 
αποκτούσε το status του Newly Qualified Teacher. Ταυτόχρονα θα έπρεπε 
να δοθούν στο σχολείο εργαλεία με τα οποία θα μπορούσε να διαπιστωθεί η 
διοικητική επάρκεια και η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Τη 
μεταφορά των προγραμμάτων στην πράξη επόπτευε η OFSTEP (Office For 
Standards In Education). Όποιος δεν κατάφερνε να περάσει τις σχετικές 
δοκιμασίες θα είχε συνέπειες, οι οποίες περιγράφονται με σαφήνεια στη 
Λευκή Βίβλο. 
 
Μια ακόμη καινοτομία ήταν η καθιέρωση πρότυπων σχολείων στα οποία θα 
έκαναν τη πρακτική τους άσκηση δίπλα σε έμπειρους εκπαιδευτικούς οι 
μελλοντικοί δάσκαλοι. Οι καλές διδασκαλίες θα βιντεοσκοπούνταν και θα 
αξιοποιούνταν και από άλλα σχολεία. 
 
Ακόμη, η κυβέρνηση καθιέρωσε ένα «Induction – year» για τους newly 
qualified teachers, δηλαδή για δασκάλους που αποπεράτωσαν με επιτυχία 
το initial – teacher training. Σ’ αυτό το χρόνο συνδέονται και στηρίζονται από 
ένα μέντορα. Τα σχολεία υποχρεώνονται να διαμορφώσουν εξατομικευμένα 
προγράμματα γι’ αυτό το χρόνο. Το status των qualified teachers αποκτάται 
με δύο τρόπους: τετραετείς σπουδές στο Πανεπιστήμιο με κατάληψη του 
Bachelor στην εκπαίδευση ή με σπουδές στην ειδικότητα με κατάληξη το 
degree συν ένα έτος PGCE (Post Graduate Certificate of Education). Το 
τελευταίο μπορεί να αποκτηθεί και με ένα τετραετές διακεκομμένο 
πρόγραμμα. 
 
Το SCITT είναι ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης που λαμβάνει χώρα κυρίως 
στο σχολείο και στο τέλος ολοκληρώνεται με ένα πανεπιστήμιο που 
απονέμει το degree. Έτσι μπορεί να αποκτηθεί το status του newly qualified 
teacher, που αποτελεί ένα εναλλακτικό δίπλωμα στο PGCE. 
 
Στο SCITT έχουμε τη συνένωση πολλών σχολείων τα οποία μπορούν να 
συνεργάζονται με Πανεπιστήμια ή άλλους θεσμούς. Διατηρούν δικό τους 
διοικητικό όργανο «Management Board» (σ’ αυτό μπορεί να εκπροσωπείται 
και το Πανεπιστήμιο). Τα θεωρητικά μαθήματα του προγράμματος 
αναλαμβάνονται από τους δασκάλους του σχολείου ή από τα ιδρύματα με τα 
οποία συνεργάζονται (η απόφαση λαμβάνεται από τα SCITT). 
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Ο στόχος της κρατικής παρέμβασης είναι προφανής: αναβάθμιση της 
πρακτικής άσκησης και ανάπτυξη κατάλληλων επαγγελματικών δεξιοτήτων 
για τους εκπαιδευτικούς, αναβάθμιση του ρόλου της σχολικής μονάδας, 
διεύρυνση της συμμετοχής των σχολικών φορέων στη διαμόρφωση, 
υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος (Brinkman: ό.π.). Τελικά στα 
σχολεία δίνεται η δυνατότητα να λειτουργούν ως αυτόνομοι φορείς για την 
παροχή της αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών. Το σχολείο καθίσταται 
έτσι ο ουσιαστικός χώρος κατάρτισης των εκπαιδευτικών σηματοδοτώντας 
την επιστροφή στο μοντέλο της μαθητείας (στο ίδιο). Με αυτό τον τρόπο 
επιδιώκεται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν επαγγελματικές 
δεξιότητες, απογυμνωμένες από το θεωρητικό τους πλαίσιο, έτσι ώστε να 
είναι ικανοί να υλοποιήσουν τους στόχους του National Curriculum. Έτσι, η 
γνώση που προσφέρεται στον εκπαιδευτικό είναι καθαρά εργαλειακού 
χαρακτήρα καθιστώντας τον τεχνοκράτη εκτελεστή. Μάλιστα, το τελικό 
αποτέλεσμα της διαδικασίας κατάρτισης καταγράφεται σε ειδικό φάκελο 
(Career Entry Profile) που παραδίνεται στον υποψήφιο εκπαιδευτικό στο 
τέλος των σπουδών του. Στο φάκελο περιγράφεται το επίπεδο της 
επαγγελματικής του ανάπτυξης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί απ’ αυτόν στη 
μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία του. 
 
 
ΓΑΛΛΙΑ 
Στη Γαλλία η κατάρτιση των εκπαιδευτικών γίνεται στα Πανεπιστημιακά 
Ινστιτούτα Κατάρτισης των Εκπαιδευτικών (I.U.F.M) που ιδρύθηκαν με το 
Νόμο της 10ης Ιουλίου 1989 (Βεργίδης). Αποστολή των I.U.F.M είναι αφενός 
η αρχική επαγγελματική κατάρτιση των μελλοντικών εκπαιδευτικών και 
αφετέρου η συμβολή στη συνεχιζόμενη κατάρτιση των εκπαιδευτικών και 
στην εκπαιδευτική έρευνα. Στα I.U.F.M. συγχωνεύθηκαν και ενσωματώθηκαν 
οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τα Περιφερειακά Παιδαγωγικά Κέντρα. 
 
Κάθε I.U.F.M. με ειδική σύμβαση συνδέεται με ένα ή περισσότερα 
Πανεπιστήμια της Ακαδημαϊκής Ευρύτερης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας στην 
οποία βρίσκεται, για να εξασφαλίζεται η θεσμική τους ευθύνη και η 
επιστημονική κατάρτιση υψηλού επιπέδου όλων των μελλοντικών 
εκπαιδευτικών. 
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Η κατάρτιση στα I.U.F.M. διεξάγεται με βάση τις ακόλουθες αρχές: 
 
1. Μετά το 1992 όλοι οι εκπαιδευτικοί που προσλαμβάνονται είναι 

πτυχιούχοι στο επίπεδο License (τρία χρόνια πανεπιστημιακών 
σπουδών). Επιπλέον, στο πλαίσιο των σπουδών τους στα I.U.F.M. οι 
μελλοντικοί εκπαιδευτικοί παρακολουθούν μαθήματα και στο 
Πανεπιστήμιο, χώρο παραγωγής και γρήγορης μετάδοσης νέων 
γνώσεων. 
 

2. Στα I.U.F.M. υπάρχει για τους φοιτητές η δυνατότητα εξατομικευμένης 
πορείας (δεδομένου ότι οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί έχουν πολύ 
διαφορετικές σπουδές και προηγούμενες εμπειρίες), με τη βοήθεια των 
εκπαιδευτικών καθηγητών και κυρίως των εποπτών (tuteur). 

 
3. Τα I.U.F.M. αναπτύσσουν μια αντίληψη για την κατάρτιση που συνδέει 

τη θεωρία με την πρακτική και εισάγουν Πρακτικές Ασκήσεις (stages) 
που οργανώνονται σε σύνδεση με τις θεωρητικές διδασκαλίες. Για να 
εξασφαλισθεί η αρμονία ανάμεσα στο θεωρητικό και το πρακτικό μέρος, 
κάθε I.U.F.M. διαθέτει ντόπιους εκπαιδευτικούς-καθηγητές και ένα 
δίκτυο χώρων υποδοχής. 
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4. Οι κοινές ενότητες σπουδών των υποψηφίων εκπαιδευτικών από 

διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και για διαφορετικά επίπεδα 
εκπαίδευσης ευνοούν την ανάπτυξη κοινής επαγγελματικής κουλτούρας 
σε όλους τους εκπαιδευτικούς. Ο σκοπός είναι να συνειδητοποιήσουν οι 
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί τη συνέχεια της μάθησης σε όλη τη διάρκεια 
της σχολικής φοίτησης των παιδιών και να τοποθετήσουν τη δράση 
τους μέσα στο σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος. 

 
Η κατάρτιση στα I.U.F.M. διαρκεί δύο χρόνια. Σε ορισμένα Πανεπιστήμια, 
στο 2ο έτος σπουδών επιπέδου DEUG, εντάσσεται η «πρακτική άσκηση 
ευαισθητοποίησης» για τους φοιτητές που σκέπτονται να γίνουν 
εκπαιδευτικοί (διάρκειας τριών ημερών σε ένα σχολείο και μια ημέρα 
προετοιμασίας). 
 
Για τους φοιτητές στο επίπεδο License, σε ορισμένα Πανεπιστήμια 
προβλέπεται «πρακτική άσκηση μύησης στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού» 
με διάρκεια 40 ώρες για τους ενδιαφερόμενους φοιτητές. Επίσης, οι φοιτητές 
συμμετέχουν σε μια σχολική δραστηριότητα. 
 
Τον πρώτο χρόνο φοίτησης στα I.U.F.M. δίνεται έμφαση στη σύνδεση της 
κατάρτισης στο γνωστικό αντικείμενο με την ανάπτυξη των απαραίτητων 
ικανοτήτων/δεξιοτήτων για την άσκηση του μελλοντικού επαγγέλματος του 
εκπαιδευτικού. 
 
Ο διαγωνισμός πρόσληψης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση διεξάγεται σε 
κάθε ακαδημαϊκή περιφέρεια και σ’ αυτή γίνεται ο διορισμός των 
επιτυχόντων. Ο διαγωνισμός πρόσληψης καθηγητών γυμνασίου και λυκείου 
διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο. 
 
Οι επιτυχόντες στο διαγωνισμό πρόσληψης φοιτούν στο δεύτερο έτος του 
I.U.F.M., και αμείβονται ως ασκούμενοι καθηγητές. Στο διαγωνισμό μπορούν 
να συμμετέχουν ανεξάρτητα από ηλικία οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
κάτοχοι πτυχίου License, οι μητέρες τριών παιδιών και οι πρωταθλητές. 
 
Η αποφοίτηση και η τελική πιστοποίηση επικυρώνει την κατάρτιση στο 2ο 
χρόνο στο I.U.F.M., και οδηγεί στην μονιμοποίηση των εκπαιδευτικών ως 
δημόσιων λειτουργών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Προσεγγίζοντας κριτικά όσα αναφέρθηκαν παραπάνω μπορούμε να 
καταλήξουμε στα παρακάτω συμπεράσματα: 
 
• Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ήταν και παραμένει σημείο αιχμής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής και των κρατών μελών και του υπερεθνικού 
μορφώματος της Ε.Ε. Αυτό γιατί έχει γίνει πια συνείδηση ότι καμία 
καινοτομία ή αλλαγή στην εκπαίδευση δε γίνεται χωρίς τον 
εκπαιδευτικό. 

 
• Συνέπεια των παραπάνω είναι και οι προσπάθειες ποιοτικής 

αναβάθμισης της εκπαίδευσης και επιμόρφωσής τους (προϊούσα ένταξη 
εκπαίδευσης δασκάλων στα Πανεπιστήμια).  

 
• Στις δεκαετίες του '70 και του '80 ασκείται έντονη κριτική στην 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, αναδεικνύονται τα μεγάλα 
«ελλείμματα» της εκπαίδευσής τους. Θυμίζουμε ότι τη δεκαετία του '80 
('83) δημοσιεύεται και η γνωστή έκθεση στις ΗΠΑ «Ένα έθνος σε 
κίνδυνο». 

 
• Κατά τη δεκαετία του '90 καταγράφονται κρατικές παρεμβάσεις με σαφή 

πολιτική πρόθεση να προσανατολισθεί η εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε 
μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία θα επιτρέπει τον κρατικό 
έλεγχο. Αναζητούνται νέοι ρόλοι, νέα παραδείγματα στην εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του νέου ρόλου του έθνους- κράτους στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης. τnς κοινωνίας της γνώσης και της 
πληροφορίας. 

 
• Η προσπάθεια του κράτους να χειραγωγήσει την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών οδηγεί ορισμένες χώρες (Αγγλία, κυρίως, αλλά και 
Ολλανδία) στη σχολειοποίηση της κατάρτισής τους με κλειστά κρατικά 
προγράμματα, στην από-θεωρητικοποίηση της εκπαίδευσής τους 
υιοθετώντας έτσι παραδείγματα κατάρτισης που μας επιστρέφουν στον 
19° αιώνα. Ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σε εντολοδόχο, τεχνοκράτη - 
διεκπεραιωτή, χωρίς αυτονομία και ανεξαρτησία. Κατεύθυνση είναι η 
εργαλειοποίηση της παρεχόμενης στους εκπαιδευτικούς γνώσης ικανής 
να υπηρετήσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα με αγοραίο προσανατολισμό, 
ένα σχολείο θεραπαινίδα της αγοράς. 

 
• Στο πλαίσιο της Ε.Ε. αρθρώνεται ένας λόγος για την εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών με προφανή τη διάσταση της εργαλειακότητας, ενώ 
ταυτόχρονα υπογραμμίζεται η ανάγκη να δοθεί έμφαση στη 
διαπολιτισμική διάσταση και την ευρωπαϊκή διάσταση στα 
προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών. Διαπιστώνεται ότι οι 
παρεμβάσεις των κρατών μελών στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
υπαγορεύεται από την ανάγκη τους να εναρμονίσουν τον κρατικό 
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εκπαιδευτικό λόγο με τον υπερεθνικό εκπαιδευτικό λόγο. Σε αρκετές 
περιπτώσεις οι συγκλίσεις είναι ορατές σε άλλες οι αποκλίσεις 
αναγνωρίσιμες. Μπορούμε εδώ να συμπεράνουμε ότι μελλοντικά και με 
δεδομένη την ανάγκη για παραπέρα συγκλίσεις και στην εκπαίδευση, 
για αναγνωρισιμότητα και συγκρισιμότητα ο λόγος που θα αρθρώνεται 
στο υπερεθνικό μόρφωμα θα αποκτά όλο και μεγαλύτερη ισχύ (και 
ενόψει της διεύρυνσης με χώρες που θα πασχίζουν να αποδείξουν 
πόσο ευρωπαϊκές είναι) θα επηρεάζει καθοριστικό, θα διαμορφώνει και 
το λόγο των κρατών - μελών που όλο και θα χάνουν «παραδοσιακό 
προνόμια». Ένας, βέβαια, προσεκτικός αναγνώστης του λόγου της Ε.Ε. 
και εκείνου των κρατών- μελών για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
μπορεί να διατυπώσει την εικασία ότι ο κυρίαρχος λόγος στο 
υπερεθνικό μόρφωμα διαμορφώνεται κυρίως από τις κυρίαρχες χώρες. 
Η περίπτωση της Διακήρυξης της Μπολώνια και των αντιδράσεων ή 
συναινέσεων των κρατών μελών καθιστά την παραπάνω υπόθεση 
ακόμη πιο ισχυρή. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥTΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

 
 
Παρουσίαση του κ. Παναγιώτη Ξωχέλλη, Καθηγητή Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης από το Δρα Νίκο Ορφανίδη, Διευθυντή Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου Κύπρου. 
 
Ο κ. Παναγιώτης Ξωχέλλης είναι Καθηγητής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. Η ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα 
επικεντρώνεται στους τομείς εκπαίδευσης - επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, 
σχολικής παιδαγωγικής και διδακτικής έρευνας, 15 βιβλία και περίπου 50 
μελέτες και άρθρα. 
 
 
1. Ανέκαθεν2 απασχολεί όλες τις ανεπτυγμένες κοινωνίες το ερώτημα ποιες 
προϋποθέσεις και ιδιότητες πρέπει να έχει ο επαγγελματίας παιδαγωγός ή 
εκπαιδευτικός, ώστε να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στην αποστολή του, που 
είναι γενικά η μεταβίβαση των εμπειριών και επιτευγμάτων, καθώς και του 
κώδικα αξιών της παλιάς προς τη νέα γενιά. Στο πλαίσιο αυτό έχουν 
υποστηριχθεί κατά καιρούς πολλές και διαφορετικές απόψεις3. Άλλοι 
αντιλαμβάνονταν π.χ. το έργο του εκπαιδευτικού αντίστοιχο προς το 
λειτούργημα του κληρικού (με πρότυπο τη μορφή του Χριστού) ή ως 
κοινωνική αποστολή (με πρότυπο τις παιδαγωγικές ιδέες και εφαρμογές του 
Pestalozzi) και άλλοι χαρακτήριζαν ως κύριο έργο του τη μετάδοση 
γνώσεων, είτε ως διεύρυνση του παραστατικού κύκλου (όπως υποστήριζε 
π.χ. η Ερβαρτιανή Σχολή) είτε ως αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών 
(κατά το μπιχεβιοριστικό πρότυπο). Στο σύνολό τους οι απόψεις αυτές 
απορρέουν από θρησκευτικές και κοσμοθεωρητικές πεποιθήσεις ή από 
φιλοσοφικές ερμηνείες και έχουν κατά βάση δεοντολογικά χαρακτηριστικά. 
 
Το εν λόγω ζήτημα άρχισε να γίνεται αντικείμενο συστηματικής μελέτης και 
έρευνας μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από τις αρχές της δεκαετίας 
του 19204 και επί μισό περίπου αιώνα γράφτηκαν πολλές θεωρητικές 

                                                      
2 Πρβλ. W. Brinkmann, 1976. Π. Ξωχέλλης, 1984. Του ίδιου, 1991, 2001, 
2001(α) και 2003 (με τη σπουδαιότερη σχετική βιβλιογραφία) 
3 Πρβλ. για το θέμα αυτό τα διάφορα εγχειρίδια της Ιστορίας της 
Παιδαγωγικής 
4 Κατά το χρονικό αυτό διάστημα δημοσιεύτηκαν οι δύο πολύ γνωστές στην 
Ιστορία της Παιδαγωγικής μελέτες: E. Spranger, Gedanken über 
Lehrerbildung, αναδημοσιευμένη στο: H. Kittel (Hrsg.), 1965. G. 
Kerschensteiner, 1921. Πρβλ. επίσης σχετικά B. Gerner, 1972. Η. Heiland, 
1979. A. Schnitzer (Hrsg.), 1980, σσ. 15 - 51 
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μελέτες και πραγματοποιήθηκαν πολλές εμπειρικές έρευνες από δύο κυρίως 
μεθοδολογικές σκοπιές. 
 
Η πρώτη είχε ως στόχο της την παραγωγή των γνωρισμάτων του «καλού» 
εκπαιδευτικού από γενικές παραδοχές για την εκπαίδευση και έδινε ιδιαίτερη 
έμφαση στις έμφυτες προϋποθέσεις του. Οι σχετικές μελέτες5 επιχειρούσαν 
να καθορίσουν την «υφή της παιδαγωγικής προσωπικότητας» υπό μορφή 
ιδεατού τύπου και στηρίζονταν από τη μια μεριά στην επίμαχη άποψη για 
την απόλυτη ισχύ και το αμετάβλητο των αξιών και παιδαγωγικών ιδεωδών 
και από την άλλη στο επιστημονικά χωρίς επαρκή τεκμηρίωση και σε εύρος 
ανύπαρκτο παιδαγωγικό ταλέντο. Θεωρούσαν γενικά ότι ο εκπαιδευτικός 
γεννιέται και δε γίνεται και ότι πρέπει να διακρίνεται κυρίως για την αγάπη 
του στο παιδί και την προσήλωσή του στα «αιώνια» παιδαγωγικά ιδεώδη. Οι 
απόψεις αυτές επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών, μια επίδραση η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. στην 
περιοχή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) είναι αισθητή στις συνέπειές της 
ακόμη και σήμερα. 
 
Μια δεύτερη μεθοδολογική προσέγγιση του εκπαιδευτικού και του έργου του 
διαμόρφωσε σταδιακά, αλλά ιδιαίτερα στις δεκαετίες του 1960 και 1970, το 
ερμηνευτικό της πλαίσιο σύμφωνα με τη θεωρία του ρόλου6. Αυτό σημαίνει 
ότι το εκπαιδευτικό έργο αποτελεί ένα πλέγμα από υποχρεώσεις και 
δικαιώματα που προσδιορίζονται από νόρμες της πολιτείας και προσδοκίες 
των «Ομάδων αναφοράς του σχολείου» (μαθητών, γονέων και ποικίλων 
κοινωνικών φορέων). Η προσέγγιση αυτή μετέτρεψε τα γνωρίσματα του 
εκπαιδευτικού σε μεγέθη μεταβλητά και τα κατέστησε προϊόντα εκπαίδευσης 
και άσκησης, καθώς και προσιτά στο φακό της εμπειρικής έρευνας. Στη 
βάση αυτή διενεργήθηκαν πολλές εμπειρικές έρευνες, με στόχο είτε τη 
διερεύνηση στάσεων, απόψεων και προσδοκιών των κυριότερων 
«κοινωνικών ομάδων αναφοράς» του σχολείου, (όπως π.χ. μαθητών και 
γονέων), αλλά και της αυτοαντίληψης των ίδιων των εκπαιδευτικών, είτε τη 
διερεύνηση της συμπεριφοράς τους απέναντι στους μαθητές στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας7. Δεν είναι ωστόσο εύκολο να ανιχνεύσει κανείς 
άμεσες επιδράσεις της προσέγγισης αυτής στην εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών. 
 
 
Όλες οι παραπάνω μελέτες και έρευνες απέβλεπαν τελικά στη διάκριση τοι 
«αποτελεσματικού» από το «μη-αποτελεσματικό» εκπαιδευτικό, με τη' 
παράλληλη επιδίωξη και προσδοκία ότι το προϊόν αυτού του 
προβληματισμοί θα μπορούσε να αποβεί προς όφελος της εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών. Tο ζήτημα αυτό απέκτησε πάλι ιδιαίτερη βαρύτητα από το 

                                                      
5 Στην ελληνική βιβλιογραφία είναι σχετικές οι απόψεις των Α. Δελμούζου και 
Ε. Παπανούτσου 
6 Βλ. Π. Ξωχέλλης, ο. π., σ. 120. Πρβλ. επίσης R. Nave-Herz, 1977. 
7 Πρβλ. π. χ. R. Brunner, 1978. 
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τέλος της δεκαετίας του 1980 και μετά8 με σημείο αναφοράς τον 
προσδιορισμό του νέου προφίλ του εκπαιδευτικού και την όσο το δυνατόν 
καλύτερη εκπαίδευσή του, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί με «επάρκεια» 
στις απαιτήσεις και προκλήσεις των σύγχρονων «κοινωνιών της γνώσης και 
της πληροφορίας». Η ενασχόληση αυτή καθρεφτίζεται με σαφήνεια στην 
έμφαση που δίνεται στο θέμα αυτό από διεθνείς Οργανισμούς. 
Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ο οποίος σε δύο εκθέσεις του, στο 
τέλος της δεκαετίας του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1990, θέτει 
μεταξύ άλλων τα εξής δύο βασικό ερωτήματα9: πώς μπορεί να εξασφαλιστεί 
η στελέχωση των εκπαιδευτικών συστημάτων με επαρκή αριθμό 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι να διαθέτουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, 
ικανότητες και κίνητρα και πώς μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα της 
εκπαίδευσης μέσω του έργου των εκπαιδευτικών. 
 
Για να απαντήσει κανείς σε τέτοιου είδους ερωτήματα, πρέπει πρώτα να 
αναφερθεί στις συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην Ευρώπη τα τελευταία 
δεκαπέντε περίπου χρόνια. Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού και οι 
μετακινήσεις πληθυσμών, η ολοκλήρωση της ενοποιημένης Ευρώπης, η 
παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, με αναδιατάξεις στην παραγωγική 
διαδικασία και την αγορά εργασίας, και οι εκρηκτικές εξελίξεις σε ορισμένους 
επιστημονικούς τομείς (όπως π.χ. Γενετική, Βιοτεχνολογία και Πληροφορική) 
δίνουν το στίγμα των σημαντικών αυτών εξελίξεων. Οι νέες συνθήκες 
συνεπάγονται αλλαγές στο έργο του εκπαιδευτικού και καθιστούν αναγκαίες 
παρεμβάσεις στην εκπαίδευσή του. Για να γίνει αυτό σαφές, επισημαίνω 
σύντομα τα εξής10: 
 
α) Το γεγονός ότι στις σύγχρονες κοινωνίες αυξάνονται και εξελίσσονται 
συνεχώς τα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα επιβάλλει μεταξύ 
άλλων κυρίως αναπροσαρμογές στους τρόπους σχολικής μάθησης. 
Απαιτείται δηλαδή να δοθεί έμφαση στην εκμάθηση μεθόδων και τρόπων 
προσέγγισης της φυσικής, κοινωνικής και ιστορικής πραγματικότητας, καθώς 
και στην καλλιέργεια κινήτρων και ετοιμότητας για διό βίου μάθηση. Η 
στόχευση αυτή συνεπάγεται μεταβολές στο έργο και απαιτεί παρεμβάσεις 
στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με κύρια επιδίωξη την προετοιμασία 
ενός εκπαιδευτικού καλά ενημερωμένου, κριτικά σκεπτόμενου και ανοιχτού 
σε διδακτικές καινοτομίες. 
 
β) Στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες είναι επίσης ζητούμενο η 
προσεκτική αντιμετώπιση της μεταβίβασης αξιών και προτύπων 
συμπεριφοράς στη νέα γενιά για τον αποτελεσματικό προσανατολισμό της 
σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και έντονα πλουραλιστικό περιβάλλον. 

                                                      
8 Πρβλ. Ζ. Παπαναούμ, 2003, σσ. 39 – 51 (με βιβλιογραφικές αναφορές). 
9 Βλ. π. χ. OECD, 1989 και 1990. Πρβλ. επίσης G. Brinkmann, 1996. Κ. 
Ουζούνης & Α. Καραφύλλης (επιμ.), 2001. 
10 Βλ. Π. Ξωχέλλης, 1997-98 (με τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές). 
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Ειδικότερα επιβάλλεται η ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή για 
κατανόηση του «διαφορετικού» ή του «ξένου» και η καλλιέργεια σεβασμού 
απέναντι στο διαφορετικό πολιτισμικό προσδιορισμό. Απαιτείται επομένως 
ένας εκπαιδευτικός ευαίσθητος σε ό,τι αφορά πολιτισμικές διαφορές, 
εκπαιδευτική ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Εξάλλου, ένα άλλο 
γνώρισμα των σύγχρονων κοινωνιών είναι η αλλαγή σύνθεσης του 
πληθυσμού τους και η συνακόλουθη συνύπαρξη πολλών γενεών με πολύ 
μεγάλες ηλικιακές διαφορές και επομένως πολύ διαφορετικές απόψεις και 
πεποιθήσεις. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται η επίδειξη ανοχής και σεβασμού 
της νέας γενιάς απέναντι στους ηλικιωμένους και υπερήλικες, τις απόψεις και 
τα πρότυπα συμπεριφοράς τους. Αυτό συνιστά έναν άλλο απαραίτητο στόχο 
στο πλαίσιο της σχολικής κοινωνικοποίησης και επομένως ένα σημαντικό 
καθήκον του εκπαιδευτικού, ο οποίος πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα 
και για το έργο αυτό. 
 
γ) Ο δημοκρατικός τρόπος πολιτικής οργάνωσης και ζωής στις σύγχρονες 
κοινωνίες απαιτεί ακόμη εθισμό της νέας γενιάς - από νωρίς και με 
απόκτηση πρακτικών εμπειριών - στις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως 
διάλογο και επιχειρηματολογία, σεβασμό της διαφορετικής άποψης, 
συλλογική εργασία, συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, πρωτοβουλίες 
πολιτών κ.λπ. Ειδικότερα στη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης 
επιβάλλεται η δημιουργία μιας νέας σχέσης διδάσκοντος και διδασκομένου, 
η οποία απαιτεί από τον εκπαιδευτικό ένα διαφορετικό ρόλο: να οργανώνει 
και να συντονίζει τη διαδικασία μάθησης, συνυπολογίζοντας τις εμπειρίες και 
την πρωτοβουλία και ενισχύοντας την αυτενεργό δραστηριότητα του μαθητή, 
αντί να μεταδίδει ο ίδιος τη γνώση. 
 
2. Για να εκπληρωθούν οι παραπάνω απαιτήσεις, σημαντική είναι η 
συνεισφορά της εκπαίδευσης (βασικής και ενδοϋπηρεσιακής) των 
εκπαιδευτικών. Την ίδια στιγμή όμως διαπιστώνουμε ότι αυτή χαρακτηρίζεται 
γενικότερα από πολλές δομικές αδυναμίες. Είναι διασπασμένη, δηλαδή 
διαφορετική κατά εκπαιδευτική βαθμίδα, αν και η κύρια αποστολή των 
εκπαιδευτικών είναι κατά βάση κοινή είναι επίσης χωρισμένη σε δύο φάσεις 
(βασική εκπαίδευση και επιμόρφωση) χωρίς ενιαία σύλληψη, σύνδεση και 
συνέπεια. Είναι ακόμη ανεπαρκής είτε σε ό,τι αφορά την επιστημονική είτε 
σχετικά με την παιδαγωγική κατάρτιση των υποψηφίων εκπαιδευτικών. 
Πλήττεται εξάλλου από την ανολοκλήρωτη διαδικασία επαγγελματοποίησης, 
που χαρακτηρίζει ακόμη το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Χαρακτηρίζεται 
τέλος από ελλιπή σύνδεση θεωρίας και πράξης, με άμεση συνέπεια το 
λεγόμενο «σοκ της πράξης», που μπορεί να έχει πολύ δυσμενείς και 
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. 
 
Εκτός από τις δομικές αυτές αδυναμίες, πλήττουν την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών και κάποια συγκυριακά προβλήματα, με σημαντικές 
επιπτώσεις στην εκπαίδευση. Τέτοια είναι π.χ. το μείζον πρόβλημα της 
ανεργίας των εκπαιδευτικών, καθώς και το πρόβλημα της ιδιαίτερα έντονης 
επιγυναίκωσης της εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά την «επάρκεια» των 
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εκπαιδευτικών είναι γεγονός ότι συζητούνται ακόμη ευρέως σήμερα τα 
κριτήρια της αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού, στο πλαίσιο της 
προσπάθειας για αποτίμηση όλων των παραμέτρων της εκπαίδευσης με 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητάς της. Πρόκειται για ένα θέμα, που είναι 
ακόμη τουλάχιστον σε επιμέρους πτυχές του επίμαχο, όχι μόνο στη χώρα 
μας11. Εκκρεμούν δηλαδή πολλά ερωτήματα σε ό,τι αφορά τις προϋποθέσεις 
και τους στόχους, τη διαδικασία και τους δείκτες αξιολόγησης, τα 
γνωρίσματα των αξιολογητών, καθώς και το ερώτημα για τη δημοσιοποίηση 
ή μη των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης ή για τις συνέπειές τους. Από την 
άλλη μεριά βέβαια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κινείται ήδη η διαδικασία 
της αξιολόγησης των παραμέτρων της εκπαίδευσης και επομένως και του 
έργου του εκπαιδευτικού12. 
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι απαιτείται μεγάλη προσπάθεια, ώστε να 
εκσυγχρονισθεί η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών σε ό,τι αφορά το γενικό 
προσανατολισμό της, τους στόχους και τα περιεχόμενα σπουδών, καθώς και 
τις πρακτικές της, αλλά και την αποτίμηση γενικά της αποτελεσματικότητάς 
της. Η εκπαιδευτική έρευνα πάντως αλλά και η θεωρητική ενασχόληση στην 
περιοχή αυτή είναι σε θέση να συνεισφέρουν σχετικά αναφέρω παρακάτω 
μερικά ενδεικτικά στοιχεία από τον προβληματισμό αυτό, που θα 
μπορούσαν να συμβάλουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών 13 
 
α) Επιβάλλεται πρώτα να επανεξεταστεί ο γενικός προσανατολισμός της 
βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Η πρακτική που επικρατεί ακόμη 
και σήμερα θέλει τον εκπαιδευτικό ως «εντολοδόχο» της κρατικής εξουσίας, 
από τον οποίο αναμένεται η μετάδοση ακριβώς προκαθορισμένων και 
κοινωνικά ελεγχόμενων γνώσεων και αξιών. Η σχετική συζήτηση στη 
βιβλιογραφία προσανατολίζεται ωστόσο στον κριτικά σκεπτόμενο, τον 
«στοχαζόμενο» εκπαιδευτικό14, ο οποίος, εξοπλισμένος με γνωστικά εφόδια 
και ερευνητική διάθεση και ανοιχτός σε καινοτομίες, θα είναι σε θέση να 
αντιλαμβάνεται τις ανάγκες του μαθητή, καθώς και τα μηνύματα των καιρών 
και να αναλαμβάνει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες αλλά και την ευθύνη για 
την ικανοποίησή τους. Είναι σαφές ότι στις σύγχρονες απαιτήσεις μπορεί να 
ανταποκριθεί καλύτερα η δεύτερη από τις δύο εκδοχές για το έργο του 
εκπαιδευτικού και επομένως πρέπει να αναπροσανατολιστεί αντίστοιχα η 
εκπαίδευσή του. 
 
β) Σχετικά με τα περιεχόμενα σπουδών, είναι ευρύτερα γνωστό και γενικά 
αποδεκτό ότι πρέπει να καλύπτονται τρεις τομείς, με τις ακόλουθες ωστόσο 
σήμερα εξειδικεύσεις: Ο πρώτος τομέας σπουδών, που αφορά τα 

                                                      
11 Πρβλ. π. χ. την αρθοφγραφία στο τεύχος 1/2004 του έγκυρου γερμανικού 
περιοδικού «Zeitschrift für Pädagogik», σσ. 77 - 118 
12 Βλ. π. χ. Γ. Ψαχαρόπουλος, 2003. 
13 Πρβλ. Π. Ξωχέλλης, 2001. J. Oelkers, 2001. H. Merkens (Hrsg.), 2003. 
14 Πρβλ. π.χ. Μ. Καλαϊτζοπούλου, 2001 (με τη σχετική βιβλιογραφία). 
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αντικείμενα διδασκαλίας (ειδικότητα), επιβάλλεται να γίνει πιο ευέλικτος, 
ώστε να μην αποκλείει επαγγελματική δραστηριότητα και σε άλλα συγγενή 
επαγγελματικά πεδία στο μέλλον. Ο δεύτερος τομέας, που αναφέρεται στην 
παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση, σημαίνει να συνειδητοποιήσουν οι 
υποψήφιοι εκπαιδευτικοί το πεδίο της μελλοντικής τους δραστηριότητας σε 
όλες τις βασικές διαστάσεις του: το σχολείο με τις προϋποθέσεις και 
προεκτάσεις του στο κοινωνικό σύστημα, τη σχέση τους με τους μαθητές και 
τη συμπεριφορά τους απέναντι σε αυτούς, τη διδακτική διαδικασία στις 
επιμέρους παραμέτρους της (σχεδιασμό, διεξαγωγή, αξιολόγηση) και την 
κοινωνικοποιητική τους αποστολή ως στατική και ταυτόχρονα δυναμική 
διαδικασία, δηλαδή ως συμβολή στην εξέλιξη του ατόμου και ταυτόχρονα ως 
κοινωνική προσφορά. Ο τρίτος τέλος τομέας αυτός της πρακτικής άσκησης 
είναι πολύ σημαντικός, γιατί σηματοδοτεί ιδιαίτερα τον προσανατολισμό στην 
επαγγελματική προετοιμασία των εκπαιδευτικών. Πρέπει να εμπεριέχει την 
πρώιμη ευαισθητοποίηση των υποψηφίων εκπαιδευτικών, μέσω της 
συστηματικής και στενής επαφής τους με το σχολείο ως πεδίο της 
μελλοντικής επαγγελματικής τους δραστηριότητας, καθώς και τη 
συστηματική υποστήριξή τους από έμπειρους «μέντορες» κατά την πρώτη 
φάση επαφής και εξοικείωσής τους με το εκπαιδευτικό έργο. Η κατάλληλη 
σύνδεση των τριών αυτών τομέων σπουδών είναι ακόμη εν πολλοίς 
ζητούμενο, ενώ προσφέρονται ή υλοποιούνται διεθνώς διάφορα μοντέλα ή 
εναλλακτικές εκδοχές εφαρμογών (π.χ. το μονοφασικό ή διφασικό μοντέλο). 
 
γ) Απαιτούνται ακόμη αλλαγές στις πρακτικές εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών, δηλαδή ο εμπλουτισμός τους με τρόπους εργασίας που θα 
δημιουργούν ένα κατάλληλο περιβάλλον για αυτενεργό και διερευνητική 
μάθηση, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και με μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις συλλογικής εργασίας, όπως είναι π.χ. η γνωστή «μέθοδος 
project». 
 
Πέρα όμως από τη βασική ή αρχική του εκπαίδευση, για να μπορέσει να 
ανταποκριθεί ο εκπαιδευτικός στις σύγχρονες απαιτήσεις, θεωρείται 
αναγκαία η καθιέρωση μιας συνεχούς επιμορφωτικής διαδικασίας από την 
είσοδό του στο επάγγελμα έως την αφυπηρέτησή του. Στην εκτίμηση αυτή 
συμφωνούν όλοι, υπάρχουν ωστόσο διαφορές και διαφορετικές εκδοχές ως 
προς τους στόχους της συνεχιζόμενης ενδοϋπηρεσιακής εκπαίδευσης ή 
επιμόρφωσης. Ενδεικτικά αναφέρω τις ακόλουθες τρεις15: α) Τονίζεται ο 
αντισταθμιστικός χαρακτήρας της, δηλαδή η συμπλήρωση της ελλιπούς 
αρχικής ή βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών (η παραδοσιακή άποψη, 
που δεν είναι σπάνια και σήμερα ακόμη, ιδιαίτερα στη χώρα μας). β) Η 
επιμόρφωση θεωρείται ως εκσυγχρονισμός των γνωστικών αποσκευών του 
εν ενεργεία εκπαιδευτικού. γ) Η επιμόρφωση συσχετίζεται με την προσωπική 
και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Η αλήθεια βρίσκεται, όπως 
πάντα, κόπου στη μέση, με έμφαση, κατά τη γνώμη μου, στην τρίτη εκδοχή, 
η οποία συνδέει την επιμόρφωση με την επαγγελματική και την προσωπική 

                                                      
15 Βλ. Π. Ξωχέλλης, ο. π. 
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εξέλιξη του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Γενικά η 
επιμόρφωση θα πρέπει να αποτελεί μια μεγάλης εμβέλειας δέσμη 
επαναλαμβανόμενων δράσεων, υποχρεωτικού ή προαιρετικού χαρακτήρα, 
προσαρμοσμένων, κατά περίπτωση, σε συγκεκριμένες απαιτήσεις και 
επιμορφωτικές ανάγκες και προσανατολισμένων στην επαγγελματική και 
προσωπική εξέλιξη του εκπαιδευτικού16 
 
3. Στο πλαίσιο των παραπάνω συζητήσεων επισημαίνεται η ανάγκη για 
σύνδεση της επαγγελματικής προετοιμασίας του εκπαιδευτικού με τη 
βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση. Έτσι π.χ. οι Υπουργοί Παιδείας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναγνώρισαν επίσημα το 1999 ότι η ποιότητα 
στην εκπαίδευση είναι ζήτημα άμεσης προτεραιότητας17 τίθεται όμως το 
ερώτημα σε τι συνίσταται συγκεκριμένα η ποιότητα στην εκπαίδευση. Στη 
βιβλιογραφία18 αναφέρονται πολλές ερμηνείες σχετικά με τα κριτήρια που 
προσδιορίζουν την ποιότητα στην εκπαίδευση, τα οποία αρχίζουν από 
θέματα διοικητικού χαρακτήρα και φτάνουν έως τη βελτίωση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και της κουλτούρας της σχολικής μονάδας ή της 
σχολικής τάξης. Η εισαγωγή της λεγόμενης «ολικής ποιότητας» στο σχολείο 
αποβλέπει γενικά στη μετατροπή της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε ένα 
σύστημα συνεχούς βελτίωσης της διδασκαλίας και μάθησης, σύμφωνα με τις 
εξής τρεις βασικές αρχές: «εστίαση στις ανάγκες του μαθητή-
εκπαιδευόμενου, πίστη στη συνεχή βελτίωση και συμμετοχή όλων των 
ατόμων»19 Ένα σημαντικό κριτήριο πάντως σε όλη αυτή τη συζήτηση 
σχετίζεται με την ικανοποίηση των αναγκών των «πελατών», στους οποίους 
απευθύνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, στη συγκεκριμένη περίπτωση οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες από το σχολείο άμεσα στους μαθητές και έμμεσα 
στους γονείς. Δεν υπάρχει πάντως αμφιβολία ότι η λεγόμενη 
«προτυποποίηση της ποιότητας» έχει τις ρίζες της στη βιομηχανική 
παραγωγή προϊόντων, ένα πλαίσιο που δεν εναρμονίζεται βέβαια με την 
εκπαίδευση, το σχολείο και τους μαθητές. Εγώ ωστόσο θα ήθελα να 
αποστασιοποιηθώ από την παραπάνω λογική και για το λόγο αυτό επιχειρώ 
να αναδείξω, κατά ενδεικτικό και ίσως ανορθόδοξο τρόπο, μερικούς 
επιμέρους στόχους της εκπαίδευσης, που εμπεριέχουν, κατά τη γνώμη μου, 
σαφώς ποιοτικά χαρακτηριστικά, ενώ βρίσκονται σε συνάρτηση με τα 
γνωρίσματα και τις απαιτήσεις των σύγχρονων κοινωνικών συνθηκών που 
σκιαγραφήθηκαν παραπάνω. 
 
1) Στις σύγχρονες κοινωνίες μπορούμε να πούμε γενικά ότι δεν έχουν πια 
τόσο σημασία η ποσότητα των γνώσεων και η προσπάθεια της όσο γίνεται 
καλύτερης «αποταμίευσης» και αναπαραγωγής τους στο πλαίσιο της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το παραδοσιακό πρότυπο της 
εγκυκλοπαιδικής μόρφωσης. Αντιθέτως, πρέπει να αποκτήσουν 

                                                      
16 Βλ. Π. Ξωχέλλης & Ζ. Παπαναούμ, 2000. 
17 Βλ. Μ. Ζαχαριάδης & Αικ. Μπαλτατζάκη, 2001, σ. 243 
18 Ο. π. Πρβλ. επίσης Ζ. Ζαβλανός, 2003 (με βιβλιογραφικές αναφορές). 
19 Μ. Ζαβλανός, ο. π., σ. 33. 
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προτεραιότητα οι λεγόμενες «ικανότητες-κλειδιά», όπως είναι π.χ. η 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η αποκλίνουσα δημιουργική σκέψη, η 
ικανότητα επικοινωνίας και η προθυμία για συμμετοχή σε συλλογικές 
διαδικασίες (από την ομαδική εργασία στο σχολείο έως τη διαμόρφωση 
συλλογικών αποφάσεων και την εκδήλωση αντίστοιχων πρωτοβουλιών και 
δραστηριοτήτων). Ταυτόχρονα πρέπει να αποτελεί στόχο η καλλιέργεια 
ετοιμότητας για διά βίου μάθηση,20 κάτι που συνιστά, λόγω των ταχύτατων 
αλλαγών σε όλους τους τομείς του επιστητού, στις κοινωνικές συνθήκες και 
στο πεδίο της επαγγελματικής δραστηριότητας, αναγκαίο εξοπλισμό του 
σύγχρονου ανθρώπου. Με άλλα λόγια, δεν έχουν πια σημασία για τη 
στόχευση της διδακτικής διαδικασίας η ποσότητα και η πληρότητα αλλά η 
ποιότητα και ο τρόπος πρόσκτησης της γνώσης, καθώς και η καλλιέργεια 
κινήτρων συνεχούς μάθησης. 
 
Είναι όμως σαφές ότι δεν επαρκούν σήμερα οι στόχοι αυτοί• οι 
επιστημονικές και τεχνολογικές επιδόσεις συνιστούν εκ πρώτης όψεως 
αξιοθαύμαστα επιτεύγματα, σε αυτά όμως γίνονται ταυτόχρονα σαφείς και οι 
αρνητικές όψεις της επιστημονικής εξέλιξης. Αν η διαπίστωση αυτή είναι 
σωστή, τότε είναι σαφής και αναμφισβήτητη και η εξής στόχευση για την 
εκπαίδευση: παράλληλα και ταυτόχρονα με την οικειοποίηση γνώσεων αλλά 
και μεθόδων πρόσκτησής τους, απαιτείται η ανάπτυξη «αμυντικών 
μηχανισμών» στη νέα γενιά απέναντι στα επιστημονικά και τεχνολογικά 
επιτεύγματα. Τι σημαίνει αυτό, επιχειρώ να δείξω παρακάτω με τρία 
ενδεικτικά παραδείγματα. 
 
α) Είναι γνωστό ότι αυτή τη στιγμή καταβάλλονται επίμονες προσπάθειες σε 
διάφορες χώρες για την αποκωδικοποίηση και λεπτομερή χαρτογράφηση 
του γενετικού κώδικα του ανθρώπου, κάτι που θα δώσει τη δυνατότητα για 
την έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών οι οποίες οφείλονται σε 
κληρονομικά αίτια ή λάθη. Είναι όμως εξίσου γεγονός ότι ο άνθρωπος θα 
αποκτήσει σύντομα ή απέκτησε ήδη τη δυνατότητα να «κατασκευάζει» νέους 
οργανισμούς με προγραμματισμένη τροποποίηση των κληρονομικών τους 
χαρακτηριστικών (π.χ. μέσω της λεγόμενης κλωνοποίησης). Εύκολα μπορεί 
να φανταστεί κανείς τι μπορεί να σημαίνουν στην περίπτωση αυτή οι 
επιστημονικές κατακτήσεις στα χέρια ενδεχομένως κάποιων ανεύθυνων. Oι 
ιστορικές μας εμπειρίες ενισχύουν τους φόβους αυτούς. Εδώ ανακύπτουν 
επομένως μείζονα ηθικά προβλήματα και για το λόγο αυτό πρέπει να 
αναχθεί σε σημαντικό στόχο της εκπαίδευσης η καλλιέργεια σεβασμού 
απέναντι στην ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια, μια σημαντική, 
πιστεύω, ποιοτική διάσταση της εκπαίδευσης. 
 
β) Είναι επίσης γεγονός ότι απειλείται έντονα και αλλοιώνεται ήδη σταδιακά 
το φυσικό μας περιβάλλον από τις εφαρμογές της επιστήμης (π.χ. ρύπανση 
και μόλυνση εδάφους, υδάτων, αέρα, φαινόμενο θερμοκηπίου, αραίωση 
στρώματος όζοντος κλπ). Υπάρχουν και εδώ εμπειρίες π.χ. για αλόγιστη 

                                                      
20 Βλ. Chr. Day, 2003. 
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εξάντληση φυσικών πόρων ή για άκριτη χρήση της πυρηνικής ενέργειας και 
με πολύ δυσμενείς επιπτώσεις. Τα φαινόμενα αυτά επιβάλλουν ως στόχο 
της εκπαίδευσης την καλλιέργεια ευαισθησίας και αισθήματος ευθύνης 
απέναντι στο φυσικό περιβάλλον ως πλαίσιο ύπαρξης και προϋπόθεση 
επιβίωσης του ανθρώπου, μια επιδίωξη που έχει επίσης σαφώς ποιοτικές 
διαστάσεις. 
 
γ) Ζούμε επίσης σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται συχνά από διάφορες 
μορφές βίας και επιθετικότητας και στην οποία τα επιστημονικά και 
τεχνολογικά επιτεύγματα εύκολα μετασχηματίζονται σε «αποτελεσματικά» 
μέσα για τη δυναμική (πολεμική) επίλυση διαφορών μεταξύ χωρών και 
λαών. Επομένως απαιτείται ακόμη η καλλιέργεια φιλειρηνικής συνείδησης 
και στάσης απέναντι σε άλλους λαούς και γενικά η δημιουργία 
προϋποθέσεων για σχέσεις κατανόησης ανάμεσα στους ανθρώπους και 
στην αναζήτηση των σημείων που συνδέουν και όχι εκείνων που χωρίζουν 
κοινωνικές ομάδες και λαούς και ο στόχος αυτός είναι ποιοτικού χαρακτήρα. 
 
2) Σημειώθηκε ήδη ότι ένα άλλο βασικό γνώρισμα των σημερινών κοινωνιών 
είναι η πολυπολιτισμικότητα τους. Ζούμε δηλαδή σε έναν κόσμο ο οποίος, 
για οικονομικούς και κοινωνικούς λόγους και λόγω των ανεπτυγμένων 
μέσων μετακίνησης και επικοινωνίας, φέρνει κοντά ανθρώπους διάφορων 
πολιτισμών. Η εκπαίδευση πρέπει συνεπώς να δώσει την ευκαιρία στους 
νέους να γνωρίσουν και να εκτιμήσουν την ύπαρξη και αξία άλλων 
πολιτισμών και να καλλιεργήσει σεβασμό απέναντι σε συνανθρώπους με 
διαφορετικό φυλετικό προσδιορισμό, χρώμα και θρήσκευμα και με 
διαφορετικές ηθικές και ιδεολογικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις - ιδιαίτερα 
ποιοτικοί στόχοι της εκπαίδευσης. 
 
Η στοχοθεσία αυτή γίνεται π.χ. σαφής στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης21 με το αίτημα για «διαπολιτιστική διάσταση στην εκπαίδευση». 
Αυτό σημαίνει, σε ένα πρώτο επίπεδο, καλλιέργεια θετικών αντιλήψεων 
στους σημερινούς μαθητές και αυριανούς πολίτες σε ό,τι αφορά τις 
υφιστάμενες διαφορές μεταξύ πολιτισμών, την ισότιμη αντιμετώπισή τους, το 
σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αρχής της εκπαιδευτικής 
ισότητας κ.λπ. Η συνειδητοποίηση των στοιχείων αυτών αναμένεται ότι θα 
καταστήσει αποτελεσματικότερη την επικοινωνία, τη συνεργασία και την 
ειρηνική συνύπαρξη ατόμων και ομάδων στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας. Δεν αρκεί βέβαια μόνο η μετάδοση γνώσεων για διαφορετικά 
πολιτισμικά και αξιακά στοιχεία, αλλά επιβάλλεται ταυτόχρονα και η 
διαμόρφωση αντίστοιχων στάσεων και κυρίως συμπεριφορών σε 
περιβάλλοντα, με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά, συστήματα αξιών 
και πρότυπα συμπεριφοράς. Η στόχευση δεν περιορίζεται επίσης σε ατομικό 
και ομαδικό επίπεδο αλλά επιβάλλεται ταυτόχρονα η διαμόρφωση ενός 
κοινωνικού πλαισίου, μέσα στο οποίο θα λαμβάνονται υπόψη οι γλωσσικές, 

                                                      
21 Βλ. π. χ. Α. Κοσμόπουλος κ. α. (επιμ.), 1996. Π. Καλογιαννάκη & Β. 
Μακράκης, 1999. 
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πολιτισμικές, θρησκευτικές και άλλες ιδιαιτερότητες και θα καλλιεργείται 
κλίμα ανοχής και σεβασμού ατόμων και ομάδων με διαφορετική γλωσσική, 
πολιτισμική και θρησκευτική προέλευση. Από κοινωνικοπολιτική άποψη η 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών αυτών στόχων προϋποθέτει γενικότερα την 
υπέρβαση εθνοκεντρικών προτύπων και την αποδοχή της 
πολυπολιτισμικότητας ως ευκαιρίας για το μετασχηματισμό της κοινωνίας σε 
μια κατεύθυνση που θα χαρακτηρίζεται από την αναγνώριση της 
πολιτισμικής ετερότητας και την αποδοχή του διαφορετικού που 
δημιουργείται από τη συνύπαρξη ατόμων και ομάδων διαφορετικής 
πολιτισμικής προέλευσης. 
 
3) Ένα τρίτο βασικό γνώρισμα των σύγχρονων κοινωνιών είναι η ιδιότυπη 
δημογραφική τους εξέλιξη και σύνθεση, δηλαδή αφενός η μείωση του 
ρυθμού ανάπτυξης και αφετέρου η διεύρυνση στην κορυφή της ηλικιακής 
πυραμίδας των πληθυσμών. Έτσι π.χ. η Ευρώπη χαρακτηρίζεται σήμερα ως 
«γηραιά ήπειρος», σε ό,τι αφορά την πορεία εξέλιξης και την ηλικιακή 
σύνθεση του πληθυσμού της, μια εξέλιξη που πλήττει και την Ελλάδα. 
 
Πέρα από τις προφανείς επιπτώσεις που έχουν οι δημογραφικές αυτές 
μεταβολές σε οικονομικές και εθνικές παραμέτρους, οδηγούν και σε αλλαγές 
όχι μόνο στα δομικά και ποσοτικά μεγέθη του εκπαιδευτικού συστήματος 
αλλά και σε ποιοτικές πτυχές της εκπαίδευσης. Έτσι π.χ. η αλλαγή στην 
ηλικιακή σύνθεση του πληθυσμού σημαίνει από εκπαιδευτική άποψη ότι 
πρέπει να μάθουν να συμβιώνουν πολλές γενιές μαζί με διαφορετικές 
εμπειρίες και πεποιθήσεις και με διαφορετικά ή τουλάχιστο διαφοροποιημένα 
σε αποχρώσεις πρότυπα συμπεριφοράς. Η μείωση του πληθυσμού 
συμβάλλει όμως και υπό μια άλλη έννοια στο μετασχηματισμό της 
ποσότητας σε ποιότητα, δηλαδή οδηγεί στη δημιουργία μικρών μαθησιακών 
ομάδων και επομένως στη βελτίωση της αριθμητικής σχέσης εκπαιδευτικού 
και μαθητών, που συνιστούν μια πολύ σημαντική μεταβλητή για την 
ποιότητα της εκπαίδευσης. Δίδεται έτσι π.χ. η ευκαιρία για εξατομίκευση της 
σχολικής εργασίας, για ενσωμάτωση παιδιών με διαφορετική πολιτισμική 
προέλευση με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία ή για καλύτερη 
προώθηση μαθητών από μειονοτικές ομάδες του πληθυσμού σε μια χώρα. 
 
Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω οδηγούν στην επιτακτική ανάγκη 
για μια σημαντική αλλαγή σκόπευσης στην εκπαίδευση γενικά και στην 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών ειδικότερα. Επιβάλλουν δηλαδή τη 
συγκρότηση μιας εκπαιδευτικής διαδικασίας διαφορετικής μορφής, στην 
οποία η γενική παιδεία και η ποιότητα θα έχουν το προβάδισμα έναντι της 
εξειδίκευσης και της ποσότητας στη γνώση. Στο πλαίσιο αυτό προέχουν 
επίσης η ανάπτυξη μιας νέας σχέσης του ανθρώπου προς τα πρόσωπα, τις 
συνθήκες και τα πράγματα του περιβάλλοντός του και η καλλιέργεια αξιών 
και στάσεων, που υπερβαίνουν το εθνικό πλαίσιο και αναπτύσσουν π.χ. τις 
διανθρώπινες σχέσεις και τις κοινωνικές δεξιότητες, την ευαισθησία απέναντι 
το περιβάλλον, το σεβασμό της ανθρώπινης ελευθερίας και αξιοπρέπειας, τη 
φιλειρηνική διάθεση και συμπεριφορά, το σεβασμό της διαφορετικής 



51 
 
 

πολιτιστικής ταυτότητας κλπ. Η έμφαση στα στοιχεία αυτά διαμορφώνει και 
απαιτεί και ένα διαφορετικό ρόλο για τον εκπαιδευτικό: ζητούμενο είναι ο 
εκπαιδευτικός, ο οποίος θα αποβλέπει πρωτίστως στην ανάπτυξη των 
κοινωνικών αξιών και των αντίστοιχων διαστάσεων της συμπεριφοράς του 
μαθητή, ενώ στη διδακτική διαδικασία δε θα προτάσσει την ποσότητα της 
γνώσης και τις υψηλές γνωστικές επιδόσεις, αλλά τους τρόπους κριτικής 
προσέγγισης της γνώσης, καθώς και την καλλιέργεια της δημιουργικής 
σκέψης, δε θα διδάσκει αλλά θα οργανώνει συντονίζει διαδικασίες 
αυτενεργού μάθησης για το μαθητή. 
 
Υπό την παραπάνω έννοια επιβάλλονται σημαντικές αλλαγές στις 
ουσιαστικές παραμέτρους της εκπαίδευσης γενικά, δηλαδή στους στόχους 
και στα περιεχόμενα διδασκαλίας και μάθησης22, στους τρόπους εργασίας 
στο σχολείο, στη σχέση εκπαιδευτικού και μαθητή και στο κλίμα του 
σχολείου και βέβαια στο καθεστώς της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών 
ειδικότερα. Με άλλα λόγια, χρειαζόμαστε και πρέπει να δημιουργήσουμε ένα 
διαφορετικό τύπο σχολείου, ένα σχολείο το οποίο να απελευθερώνει και να 
καλλιεργεί τη σκέψη και τη βούληση του νέου ανθρώπου και να αποτελεί 
εστία σπουδής και κριτικού προβληματισμού σε κλίμα δημιουργικότητας και 
ελευθερίας αντίστοιχος πρέπει να είναι φυσικά και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού, καθώς και ο τρόπος εκπαίδευσης και προετοιμασίας του. Οι 
παρεμβάσεις αυτές έχουν, κατά τη γνώμη μου, επιτακτικό και επείγοντα 
χαρακτήρα για την εκπαιδευτική πολιτική και τα ιδρύματα εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών, ενώ η ολιγωρία μας μπορεί να έχει πολύ δυσμενείς 
συνέπειες για το μέλλον. 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 
 

Δρ. Γεώργιος Φιλίππου 
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κύπρου 

 
Παρουσίαση του κ. Γιώργου Φιλίππου, Καθηγητή Πανεπιστημίου Κύπρου 
από το Δρα Νίκο Ορφανίδη, Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. 
 
Ο κ. Γιώργος Φιλίππου είναι απόφοιτος του Παγκυπρίου Γυμνασίου, του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού και 
του Πανεπιστημίου Πατρών. Δίδαξε ως Καθηγητής Μαθηματικών στη Μέση 
Εκπαίδευση. Υπηρέτησε ως Λέκτορας στο Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο, 
δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου και τώρα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο 
της Κύπρου ως Καθηγητής Παιδαγωγικών. 
 
 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, 
 
Όπως προκύπτει και από τον τίτλο των θεμάτων που ανέπτυξε ο κ. 
Ξωχέλλης και πρόκειται να αναπτύξω και εγώ, υπάρχει ένας βαθμός 
επικάλυψης - το πρώτο μέρος, όπως βλέπετε, είναι το ίδιο -. Θα 
προσπαθήσω να περάσω πολύ σύντομα το πρώτο μέρος και θα 
επικεντρώσω την προσοχή μου στο δεύτερο μέρος, που είναι και το πιο 
συγκεκριμένο. Δηλαδή, θα κοιτάξω περισσότερο τι γίνεται στην Κύπρο 
σήμερα και πως φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Συνοπτικά θα ασχοληθώ με 
τέσσερις πτυχές του θέματός μου: Η πρώτη αφορά το ρόλο του δασκάλου 
και έχει ήδη αναπτυχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό και σε μεγάλη ευρύτητα από 
τον κ. Ξωχέλλη. Η δεύτερη αφορά σχετικές νεότερες αντιλήψεις, θέμα που 
και πάλι έχει αναπτυχθεί. (Όσον αφορά το θέμα αυτό, είμαι σίγουρος ότι 
υπάρχουν διαφορές απόψεων – κάποια πράγματα θα αναφερθούν και στην 
εισήγηση που ακολουθεί - , γεγονός απολύτως φυσιολογικό, επιθυμητό και 
δημοκρατικό, έτσι ώστε να είναι εφικτή η απαραίτητη ζύμωση ιδεών). Στη 
συνέχεια θα αναφερθώ στο σημείο που είμαστε σήμερα σε σχέση με την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο και, 
αντίστοιχα σε σχέση με την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών Μέσης 
Εκπαίδευσης. 
 
Αναφορικά, τώρα, με το ρόλο του δασκάλου, θα περιοριστώ απλώς να πω 
ότι πάντοτε θεωρείτε σημαντικός στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα τελευταία 
χρόνια, με την έμφαση που δίνεται στο δημοκρατικό σχολείο, και, ιδιαίτερα, 
με τη ραγδαία ανάπτυξη που έχει σημειωθεί στην Ψυχολογία, τη Φυσιολογία, 
την Κοινωνιολογία, τη Φιλοσοφία, και ούτω καθεξής, αυτός ο ρόλος θεωρώ 
πως από πρωταρχικός έχει καταλήξει, θα μπορούσε κάποιος να πει, 
κυρίαρχος. Δεν νοείται σήμερα μεταρρύθμιση, αλλαγή, πρόοδος, σε 
οποιοδήποτε τομέα της εκπαίδευσης, χωρίς την παρουσία, τη συμβολή, την 
αποδοχή από τον ίδιο το δάσκαλο.  
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Τώρα, σε ό,τι αφορά τις νεότερες αντιλήψεις, θα μπορούσε κάποιος να 
επικεντρωθεί, επί τροχάδην και πάλι επαναλαμβάνω, στη φύση της γνώσης 
και της μάθησης. Οι αντιλήψεις μας σε σχέση με το τι είναι γνώση έχουν 
διαφοροποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες. Είτε ξεκινώντας από το Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο είτε εστιάζοντας την προσοχή στα τελευταία είκοσι με 
είκοσι πέντε χρόνια, είναι ανάγκη να τονιστεί ιδιαίτερα το θέμα της 
δυναμικής, της ενεργού γνώσης και όχι της στατικής. Η ουσία δεν έγκειται 
στο τι γνωρίζει κάποιος, κάτι που τελεί και υπό αμφισβήτηση – τι σημαίνει 
γνωρίζω, αν δεν είμαι σε θέση να αναπτύξω, να αναπλάσω και να 
εφαρμόσω τη γνώση; - Σε αυτή την περίπτωση φτάνουμε σε ένα επίπεδο 
στατικής γνώσης, που δεν είναι τίποτε άλλο παρά αναπαραγόμενη γνώση, η 
χρησιμότητα της οποία, σε τελική ανάλυση, είναι και περιορισμένη, εν πάση 
περιπτώσει. Ιδιαίτερα στον τομέα των Μαθηματικών, που είναι ο δικός μου 
τομέας, τονίζεται το «knowing mathematics», ας μου επιτραπεί ο όρος που 
τον μεταφράζω ως «γνωρίζειν μαθηματικά», αλλά δεν είμαι και τόσο 
σίγουρος ότι αποδίδει πραγματικά την έννοια. Δεν μιλάμε για «knowledge in 
mathematics» αλλά για  «knowing mathematics». Και ταυτίζω τον όρο αυτό 
με την επίλυση μαθηματικού προβλήματος και την επίλυση πρωτότυπου 
μαθηματικού προβλήματος, δηλαδή σε ποιο βαθμό τα παιδιά έχουν 
αναπτύξει την ικανότητα να αντιμετωπίζουν καινούρια προβλήματα και όχι 
την ικανότητα απλώς να αναπαράγουν και να απομνημονεύουν. 
 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βέβαια, αλλάζει και η εκπαίδευση του 
εκπαιδευτικού, ο οποίος δεν είναι πια η αυθεντία που κατέχει τη γνώσει και 
θα τη μεταδώσει. Αυτή η μεταδοτικότητα που ακούσαμε όλοι κατά κόρο στα 
χρόνια της μαθητικής μας, και αργότερα της επαγγελματικής μας ζωής, δεν 
έχει και ουσιαστικό νόημα σήμερα -τι πάει να πει μεταδίδω γνώση; - Ο 
σημερινός δάσκαλος είναι ο διευκολυντής, εκείνος ο οποίος βοηθά, 
διευκολύνει το παιδί να κτίσει, να οικοδομήσει τη γνώση του, με την έννοια 
που αναφέραμε πιο μπροστά, έτσι ώστε δηλαδή να καταστεί ικανό να 
αναπτύσσει και να εφαρμόζει τη γνώση. 
 
Αν όλα τα πιο πάνω τα συνοψίζαμε σε μια πιο σύντομη πρόταση, σε σχέση 
με τα ποια είναι τα χαρακτηριστικά του δασκάλου του 21ου αιώνα, θα 
χρησιμοποιούσαμε τους χαρακτηρισμούς: ενημερωμένος - αναφέρθηκε ήδη 
ο χαρακτηρισμός αυτός από τον κ. Ξωχέλλη-, ευέλικτος, στοχαστοκριτικός 
ερευνητής δράσης. Μια πολύ σύντομη και συμπυκνωμένη πρόταση, η οποία 
λέει πολλά - θα μπορούσε κάποιος να συζητά για ώρες γύρω από το θέμα 
αυτό, ο χρόνος όμως είναι περιορισμένος. 
 
Περνούμε στο επόμενο θέμα. Είναι σαφές, βέβαια, πως για να είναι ένας 
εκπαιδευτικός στοχαστοκριτικός ερευνητής δράσης πρέπει ο ίδιος να έρθει 
σε επαφή με τη σύγχρονη έρευνα, να την κατανοήσει, να αφομοιώσει 
μεθόδους έρευνας και να μπορεί να τις εφαρμόσει μέσα στο πλαίσιο των 
σύγχρονων αντιλήψεων περί έρευνας και μάθησης. 
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Ποιες, όμως, ήταν οι επιπτώσεις αυτών των νεότερων αντιλήψεων; Πρώτα 
πρώτα ανατέθηκε η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια, μέσω 
μιας διαδικασίας που σε κάποιες χώρες είχε ξεκινήσει νωρίς νωρίς, μετά το 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, και σε μας ολοκληρώθηκε με την ίδρυση του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ στην Ελλάδα μια δεκαετία νωρίτερα -αν 
θυμάμαι καλά το 1984 λειτούργησαν τα πρώτα παιδαγωγικά τμήματα στα 
ελληνικά πανεπιστήμια.- 
 
Σε ό,τι αφορά τώρα την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, θα 'λεγα πως 
υπάρχει μια σχετική ομοφωνία ως προς τις παραμέτρους, τις επιδιώξεις, 
τους στόχους, αλλά έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές προσεγγίσεις. Όπως 
άλλωστε είναι και φυσικό, δεν υπάρχει τομέας όπου υπάρχει μια άποψη, μια 
γνώμη. Θα μπορούσε, λοιπόν, κάποιος να αναφερθεί σε δύο κατευθύνσεις, 
δύο μεγάλες ομάδες προσεγγίσεων ως προς την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών. Η μια θα μπορούσαμε να πούμε ότι δίνει έμφαση 
περισσότερο στην εμπειρία, επομένως στην πρακτική άσκηση, τη σχολική 
εμπειρία, όπως την έχουμε ονομάσει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και η άλλη 
δίνει αυξημένη έμφαση στη σχολική εμπειρία. 
 
Αν λοιπόν, θέλουμε να μιλήσουμε στα γρήγορα γι' αυτά τα δύο μοντέλα, σε 
ό,τι αφορά το μοντέλο με έμφαση στην εμπειρία, το μοντέλο αυτό στηρίζεται 
στην αντίληψη ότι η διδασκαλία θεωρείται τέχνη περισσότερο παρά θεωρία. 
Η διδακτική είναι συνυφασμένη με την πρακτική και τα βασικά 
χαρακτηριστικά τα οποία αναπτύσσει ο δάσκαλος είναι η προσωπική 
αυθεντία, η πρακτική σοφία του εκπαιδευτικού, η διαίσθηση, οι πεποιθήσεις. 
Αυτά είναι βασικά στοιχεία τα οποία προέρχονται περισσότερο από την 
εμπειρία και λιγότερο από τη θεωρία. "Λιγότερη ψυχρή και απρόσωπη 
θεωρία", υποστηρίζει αυτή η άποψη. 
 
Το ακαδημαϊκό μοντέλο τονίζει ιδιαίτερα τη στέρεα θεωρητική βάση, τη 
θεωρία, η οποία βέβαια θεωρία δεν είναι τίποτα άλλο παρά το απόσταγμα 
της εμπειρίας που έχει περάσει μέσα από την επιστημονική ανάλυση. Κατά 
συνέπεια, λένε οι κατήγοροι και οι αμφισβητούντες, ο κίνδυνος που 
ενυπάρχει είναι αυτός της θεωρητικής μονομέρειας. Το ζητούμενο 
καταλήγοντας, πρέπει να είναι μια ισόρροπη σύζευξη και των δύο: της 
θεωρίας και της πρακτικής. 
 
Ας δούμε, λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτών των προβληματισμών, το 
οποίο συναποφασίστηκε και υιοθετήθηκε στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Σ' αυτό το σημείο, νομίζω, οφείλω να αναφέρω ότι στο αρχικό στάδιο όταν 
αναπτυσσόταν αυτό το μοντέλο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, όταν 
καταρτίζαμε το πρόγραμμα σπουδών, ο κ. Ξωχέλλης ήταν σύμβουλος του 
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής και τρία-τέσσερα μέλη του Τμήματος, μαζί 
και ο υποφαινόμενος, εργαζόμαστε γύρω από αυτό μέχρι και τις 25 Μαρτίου. 
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Το μοντέλο το οποίο αναπτύχθηκε τότε βασιζόταν σε δύο αρχές. Από τη μια 
γινόταν αποδεκτό ότι υιοθετούσαμε την ιδέα του πολυδύναμου δάσκαλου 
του δημοτικού σχολείου, και παράλληλα, όπως ήδη δηλώθηκε, 
προσπαθούσαμε να επιτύχουμε μια ισόρροπη σύζευξη θεωρίας και πράξης. 
 
Που καταλήξαμε αναφορικά με το πρόγραμμα σπουδών; Καταλήξαμε, 
βέβαια, και αυτό έχει αναφερθεί περισσότερο θεωρητικά από τον κ. 
Ξωχέλλη, στο τι χρειάζεται ο εκπαιδευτικός για να μπορέσει να οικοδομήσει 
δυναμικά τη γνώση. Χρειάζεται να γνωρίζει το αντικείμενο που θα διδάξει, να 
γνωρίζει την παιδαγωγική πτυχή του αντικειμένου -όχι μόνο τα Μαθηματικά 
αλλά και τα Μαθηματικά από την παιδαγωγική τους σκοπιά-, ποιες 
προσεγγίσεις βοηθούν περισσότερο τα παιδιά, θέματα οργάνωσης και 
προσφοράς της ύλης. Γι' αυτό και υπάρχουν μαθήματα περιεχομένου, 
περιεχομένου διδακτικής, ή διδακτικής του περιεχομένου αν θέλετε, 
μαθήματα Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας, Κοινωνιολογίας και υπάρχουν και δύο 
φάσεις σχολικής εμπειρίας. Οι δύο φάσεις σχολικής εμπειρίας ήταν από  την 
αρχή σημαντικό μέρος του προγράμματος, γιατί όντως είναι εκείνο το 
στοιχείο  που θα επιτύχει τη σύζευξη της θεωρίας με την πράξη. Η πρώτη 
φάση αποσκοπεί στην εξοικείωση με το εκπαιδευτικό σύστημα και την τάξη, 
μέσω της διδασκαλίας περιορισμένου αριθμού διδακτικών 
ωρών/μαθημάτων, ενώ η δεύτερη φάση είναι πιο ευρεία και περιλαμβάνει 
ουσιαστικά την πλήρη ανάληψη της τάξης για ένα εξάμηνο, το οποίο 
πρακτικά σημαίνει δώδεκα εβδομάδες. Για δώδεκα εβδομάδες ο φοιτητής 
είναι στο σχολείο και αναλαμβάνει σχεδόν όλα τα μαθήματα -λέω "σχεδόν", 
γιατί είναι "υποχρεωμένος" κάποιες αγγαρείες να τις κάνει-. 
 
Επιπλέον το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ακόμα ένα στοιχείο, αυτό 
της εξειδίκευσης μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα, το οποίο επιτρέπει στο 
φοιτητή, ή αν θέλετε σε ένα βαθμό υποχρεώνει το φοιτητή, να κάνει 
επιλογές, ανάλογα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, ώστε να είναι μεν 
δάσκαλος πολυδύναμος αλλά να έχει μια πιο γερή βάση, μια εξειδίκευση στη 
διδακτική της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών και της 
Ειδικής Εκπαίδευσης. 
 
Αυτό ήταν το πρόγραμμα που έγινε από την αρχή. Στη συνέχεια υπήρξε μια 
πρώτη αναθεώρηση του προγράμματος, η οποία σκόπευε σε δύο σημεία: 
Πρώτα, να δοθεί μια περισσότερη ευελιξία στο φοιτητή. Τότε, μια κριτική από 
συναδέλφους και συνεργάτες χαρακτήριζε το πρόγραμμα ως δύσκαμπτο. 
Αυξήθηκαν, λοιπόν, τα μαθήματα επιλογής, μέσα στο ίδιο το πρόγραμμα, 
έτσι ώστε δεν ήταν πλέον ο φοιτητής υποχρεωμένος να κάνει, από τα 
μαθήματα περιεχομένου για παράδειγμα, τα δύο μαθήματα Μαθηματικών, 
αλλά να κάνει ένα υποχρεωτικό μάθημα και ένα μάθημα επιλογής από ένα 
αριθμό μαθημάτων. 
 
Η δεύτερη κατεύθυνση προς την οποία κινηθήκαμε ήταν να δώσουμε 
αυξημένη έμφαση στη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, για σκοπούς 
διδασκαλίας. 
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Τώρα βρισκόμαστε, επίσης, στη φάση αναθεώρησης του προγράμματος 
σπουδών. Φαίνεται πως στο σημείο αυτό έχει υπάρξει μια καθυστέρηση, και 
επειδή εδώ έχω κληθεί ως εκπρόσωπος του Τμήματος, επιθυμώ να 
καταθέσω μια εκπεφρασμένη άποψη που υπάρχει μέσα από το υφιστάμενο 
πρόγραμμα σπουδών – απ’ εκεί και πέρα υπάρχουν προβληματισμοί και 
βέβαια δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως υπάρχει συνάδελφος που να 
συμφωνεί απόλυτα με τη συγκρότηση αυτού του προγράμματος -. 
 
Ένα στοιχείο για το οποίο φαίνεται να υπάρχει ομογνωμία ανάμεσα στα μέλη 
του Τμήματος είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε τις κατευθύνσεις μέσα στο 
πρόγραμμα σπουδών. Οι κατευθύνσεις αυτές θα πρέπει να καλύψουν, 
επίσης, τις Τέχνες –τη Ζωγραφική, τη Μουσική, τη Φυσική Αγωγή- και 
σαφώς αυτό είναι ένα στοιχείο για το οποίο υπάρχει ομογνωμία. Υπάρχει μια 
συζήτηση σε σχέση με το κατά πόσο θα απαιτείται από το φοιτητή να έχει 
εξειδίκευση σε δύο τομείς –πρωτεύουσα εξειδίκευση και δευτερεύουσα-. 
 
Δύο πράγματα, τώρα, για τη Μέση Εκπαίδευση, πολύ σύντομα: Στη Μέση 
Εκπαίδευση στον ελλαδικό χώρο, Ελλάδα και Κύπρο, δεν έχουμε 
προχωρήσει στον ίδιο βαθμό την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού. Συζητήσεις 
γίνονται και η αναγνώριση του προβλήματος είναι δεδομένη, αλλά φαίνεται 
ότι οι εμπειρίες που έχουμε από τον ευρωπαϊκό και το διεθνή χώρο δεν μας 
έχουν βοηθήσει να καταλήξουμε σε μια λύση, η οποία να εμπεριέχει τα 
βασικά ζητούμενα μέσα στο σύγχρονο κόσμο. 
 
Θα πω απλώς δυο πράγματα, ότι είναι κατανοητό πια πως δεν μπορεί 
κάποιος που έχει πτυχίο Μαθηματικών να διδάξει Μαθηματικά ή, αντίστοιχα, 
πτυχίο Φυσικών Επιστημών, Κλασσικών Σπουδών, Ιστορία και ούτω 
καθεξής. Ξέρουμε ότι στη Βρετανία υπάρχει το λεγόμενο PGCE που είναι 
ένα μονοετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Postgraduate Diploma in 
Education), με τη συγκρότηση του οποίου κάποιος θα μπορούσε να 
συμφωνήσει ή να διαφωνήσει, αλλά το πρόγραμμα αυτό μας λέει ξεκάθαρα 
πως όποιος έχει πτυχίο σε ένα αντικείμενο, θα πρέπει να σπουδάσει 
επιπλέον για ένα χρόνο για να γίνει παιδαγωγός, δάσκαλος του αντικειμένου.  
Στη Γαλλία υπάρχουν τα πανεπιστημιακά ινστιτούτα εκπαίδευσης, όπου εκεί 
είναι αυξημένος ο χρόνος σπουδών πέραν του ενός χρόνου στα 
περισσότερα αντικείμενα, από ό,τι έχω υπόψη μου, αλλά η ουσία παραμένει 
η ίδια. 
 
Στη δική μας περίπτωση τι έγινε; Πολύ σύντομα να αναφέρω ορισμένα 
ιστορικά στοιχεία, υπενθυμίζοντας το τι είχαμε. Κατ’ αρχή, μέχρι το 1973 – 
εγώ είχα διοριστεί πριν το 1973, το ίδιο και αρκετοί από τους συνέδρους 
κάτω-, απλώς επειδή κάποιος ήταν κάτοχος πτυχίου Μαθηματικών, έπρεπε 
να γίνει δάσκαλος Μαθηματικών. Και θυμάμαι τότε έναν από τους παλιούς 
παιδαγωγούς που ήταν καθηγητής μου να μου λέει: «Τώρα που πήρες το 
πτυχίο, μη νομίζεις ότι έγινες και δάσκαλος» -και δεν είμαι σίγουρος αν έχω 
γίνει ακόμα δάσκαλος. 
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Το 1973 ιδρύεται το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και αρχίζει να μπαίνει μια βάση 
για παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών η οποία, βέβαια, και εκ των 
πραγμάτων, δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι ήταν ιδιαίτερα συστηματική, 
συγκροτημένη και πλήρης. Αλλά είχαμε κάτι, εν πάει περιπτώσει. Αφού 
διοριζόταν κάποιος, περνούσε από σειρές επιμορφωτικών μαθημάτων είτε 
στο ξεκίνημα είτε στη συνέχεια. 
 
Το 1988 ψηφίστηκε η νομοθεσία που προέβλεπε παιδαγωγική κατάρτιση, 
και σχετικό δίπλωμα, πριν διοριστεί κάποιος στην εκπαίδευση, -μας πήρε, 
βλέπετε δεκαπέντε χρόνια και άλλα δώδεκα χρόνια για να εφαρμόσουμε 
αυτή τη νομοθεσία η οποία ήταν ανενεργός μέχρι το 2000-. Σε αυτή τη φάση 
προχωρήσαμε στην ανάθεση του έργου στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, μέσω 
του προγράμματος προϋπηρεσιακής κατάρτισης των καθηγητών Μέσης και 
Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, το οποίο γίνεται και τώρα. 
 
Ίσως τα χαρακτηριστικά του προγράμματος αυτού να τα αναφέρει η 
συνάδελφος στη συνέχεια, λέω όμως ορισμένα πολύ γρήγορα: Το 
πρόγραμμα διαρκεί επτά μήνες, γίνεται με παρακολούθηση μαθημάτων 
πρωί ή βράδυ, -αυτό το θέμα πραγματικά, με την πρωινή ή βραδινή βάρδια, 
αφήνω τους ακροατές να το σχολιάσουν- και τα 2/5 του καλύπτουν 
θεωρητικά ζητήματα, τα 2/5 του αφορούν μαθήματα σχολικής εμπειρίας και 
το 1/5 του αντιστοιχεί σε ατομική ανεξάρτητη μελέτη. Υπάρχουν 108 ώρες 
για γενική παιδαγωγική και 108 ώρες για θέματα ειδικής διδακτικής –και λέω 
απλώς ότι στο αρχικό στάδιο ο αριθμός ήταν πολύ μεγαλύτερος. 
 
Για να διαμορφώσουμε μια γενική εντύπωση του προγράμματος, θα 
αναφερθώ στο χρόνο που καλύπτει και ποια είναι τα μαθήματα γενικής 
ψυχολογικοπαιδαγωγικής κατάρτισης –αν υπάρχει επικάλυψη, η 
συνάδελφος στη συνέχεια μπορεί να μην επαναλάβει τα σημεία αυτά-. 
Βλέπει κανείς ότι υπάρχει ένας αριθμός μαθημάτων αλλά, ασφαλώς, 
υπάρχει και ένας κατατεμαχισμός του χρόνου. Μόνο σε δύο τομείς,  δηλαδή 
στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία και στη Θεωρία και Μεθοδολογία της 
Διδασκαλίας, οι ώρες που προβλέπονται πλησιάζουν, δεν αγγίζουν στο 
σύνολό τους, το χρόνο που διατίθεται για ένα εξάμηνο μάθημα. Σε ό,τι 
αφορά τα μαθήματα ειδικότητας, εκεί προσπάθησα να διαβάσω μέσα από τις 
γραμμές των περιλήψεων που δίνονται , και υπάρχει μια διαφορά: Σε ένα 
αντικείμενο μπορεί η περίληψη, η περιγραφή δηλαδή περιεχομένου, να είναι 
δυο-τρεις παράγραφοι, σε άλλο οκτώ σελίδες- δεν θα σχολιάσω περαιτέρω-. 
 
Αναφορικά  με τη σχολική εμπειρία, υπάρχει ένας αριθμός 100 ωρών 
παρακολούθησης και 50 ωρών διδασκαλίας, ο οποίος αριθμός μειώνεται 
μέχρι και τις 10 ώρες για παρακολούθηση και τις 5 ώρες για διδασκαλία, στις 
περιπτώσεις ατόμων που έχουν ήδη εμπλοκή στη διδασκαλία, που 
προέρχονται με άλλα λόγια, από την ιδιωτική εκπαίδευση. Στην αρχική 
πρόταση, βέβαια, ο αριθμός των ωρών ήταν πολύ περισσότερος. 
 



61 
 
 

Επειδή μιλάμε για τις θέσεις του Τμήματος, να πω ότι το Τμήμα είχε 
προτείνει τότε στην Πολιτεία να αναλάβει αυτή την ευθύνη, η Βουλή όμως 
ψήφισε να ανατεθεί το έργο στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Το Τμήμα 
εξακολουθεί να θεωρεί ότι αυτό είναι έργο που πρέπει να γίνεται από το 
Πανεπιστήμιο, εκτός βέβαια κι αν το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο μετατραπεί σε 
ένα παιδαγωγικό τμήμα. Δεν λέω ότι πρέπει να είναι το Τμήμα Επιστημών 
της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα αναλάβει το συγκεκριμένο 
έργο, αλλά πως πρέπει η παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών να 
γίνεται σε πανεπιστημιακό συγκροτημένο τμήμα και να είναι η ίδια 
συγκροτημένη, οπωσδήποτε. Η δική μας τότε πρόταση περιλάμβανε τρία 
μαθήματα γενικής παιδαγωγικής –εξάμηνα μαθήματα, εννοείται με 42 ώρες 
διδασκαλίας για το καθένα, με τον τρόπο που αυτά γίνονται και εξετάζονται 
στο Πανεπιστήμιο- και μαθήματα ειδικότητας –δύο μαθήματα διδακτικής του 
αντικειμένου και άλλα δύο μαθήματα σχολικής εμπειρίας- όπου εδώ, όπως 
όλοι καταλαβαίνουμε, ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας δεν σημαίνει ότι θα 
ήταν έξι την εβδομάδα-αυτό είναι άλλη υπόθεση-. 
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΠΚΥΕ) 
 

Δρ. Παυλίνα Χατζηθεοδούλου – Λοϊζίδου 
Καθηγήτρια Παιδαγωγικών ΠΙ 

Συντονίστρια Προγράμματος ΠΠΚΥΕ 
 
 
Παρουσίαση της κ. Παυλίνας Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου, Καθηγήτριας 
Παιδαγωγικών ΠΙ και Συντονίστριας Προγράμματος ΠΠΚΥΕ από το Δρα 
Νίκο Ορφανίδη, Διευθυντή Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. 
 
Η κ. Παυλίνα Χατηθεοδούλου-Λοϊζίδου είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου 
σε θέματα εκπαίδευσης και κοινωνίας και Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων.  Έχει εργαστεί ως δασκάλα σε δημόσια σχολεία της Κύπρου.  
Έχει, επίσης, εργαστεί σε προγράμματα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
Τεχνικής Εκπαίδευσης και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.  Έχει, 
επίσης, εργαστεί σε μεταδιδακτορικό επίπεδο στο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
Τσιγγανοπαίδων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.  Από το 2000 εργάζεται στο Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο Κύπρου ως καθηγήτρια παιδαγωγικών, όπου διδάσκει θέματα 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και μεθοδολογίας της διδασκαλίας.  
Παράλληλα, από το 2000 συντονίζει το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής 
κατάρτισης υποψηφίων εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης. 
 
Η εκπαίδευση στις περισσότερες χώρες –συμπεριλαμβανομένης και της 
Κύπρου- αποτελεί λειτουργία του κράτους ή συνδέεται με το κράτος και τις 
αποφάσεις του κέντρου και ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από αυτές 
(Χατζηθεοδούλου, 1996).  Το Υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο για τη 
διαμόρφωση των βασικών εκπαιδευτικών χαρακτηριστικών –αναλυτικό 
πρόγραμμα, ρόλοι, προσόντα, κατηγορίες σχολείων- αλλά και για την 
υλοποίηση αλλαγών στην εκπαίδευση (Eurydice, 2002; Lortie, 1973; Meyer 
& Scott, 1992).  Οι εκπαιδευτικοί συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στη 
λειτουργία του εκπαιδευτικού συστήματος διαμορφώνοντας προσωπική 
άποψη και τρόπους δράσης (Griffiths, 1993; Jones, 2002; Knight 2002).  
Σήμερα ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως φορέα αλλαγής γίνεται ακόμη πιο 
έντονα επιτακτικός αλλά και κριτικός στον 21ο αιώνα (Εκπαίδευση ο 
θησαυρός που κρύβει μέσα της, 1996/1999).  Οι αλλαγές στην εκπαίδευση 
λόγω των μαζικών οικονομικών και κοινωνικών αλλαγών, οι προοπτικές της 
πληροφοριακής επικοινωνιακής τεχνολογίας και της πολυπολιτισμικότητας 
της κοινωνίας διαμορφώνουν μεγάλες προσδοκίες για το ρόλο των 
εκπαιδευτικών στη διαδικασία αυτή (Eurydice, 2002) ως συνέχεια μιας 
γενικότερης τάσης της δεκαετίας του 1980 όταν παρατηρούνται σε αρκετές 
γενικότερης τάσης της δεκαετίας του 1980 όταν παρατηρούνται σε αρκετές 
χώρες στην Ευρώπη συγκεντρωτικές διαδικασίες επιλογής των νέων 
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εκπαιδευτικών είτε για εφαρμογή αντικειμενικότερων κριτηρίων επιλογής είτε 
για έλεγχο της ζήτησης στην αγορά εργασίας. 
 
Στην περίπτωση των νεοεισαχθέντων εκπαιδευτικών η ομαλή ένταξη στο 
επάγγελμα είναι ζωτικής σημασίας για την προώθηση των εκπαιδευτικών 
στόχων (Fuller & Brown, 1975; Κατσουλάκης, 1999).  Τα σχετικά δεδομένα 
δείχνουν ότι η παροχή επαγγελματικής υποστήριξης –υλικής και 
συναισθηματικής- στον εκπαιδευτικό με τη μορφή οργανωμένων 
δραστηριοτήτων ένταξης συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών εμπειριών και 
διευκολύνει την κοινωνικοποίηση στο νέο ρόλο, την ομαλή ένταξη των 
πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών στο νέο επαγγελματικό και κοινωνικό 
περιβάλλον της σχολικής κοινότητας, στην ανάπτυξη και καλλιέργεια 
παιδαγωγικών δεξιοτήτων, εκπαιδευτικού ήθους και στάσεων που ευνοούν 
το στοχασμό, την αυτοκριτική, την αυτοδέσμευση, τη διαρκή βελτίωση και 
συνεργασία στο χώρου του σχολείου. 
 
Στο πλαίσιο αυτό στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
εκπαιδευτικό επάγγελμα (Eurydice, 2002) επισημαίνεται, ανάμεσα σε άλλα, 
ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού βρίσκεται στο κέντρο των συζητήσεων 
διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής κυρίως ως προς τον καθορισμό των 
απαραίτητων ικανοτήτων για άσκηση του ρόλου. Στα κείμενα που 
προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση επισημαίνονται συγκεκριμένες 
διδακτικές-παιδαγωγικές ικανότητες (competences) ως απαραίτητες για την 
αποτελεσματική άσκηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, (π.χ. συνθετική 
αναφορά της ομάδας εργασίας Teacher and Trainer Education, Βρυξέλλες, 
26-27/11/02, Group Report of Study Visit, 2003).  Σε αυτές περιλαμβάνονται: 
 

• Ικανότητες για τη διαχείριση της κοινωνικής, πολιτισμικής και 
εθνοτικής ετερότητας των μαθητών/εκπαιδευομένων, για 
παράδειγμα: 
- Έννοια της συμπερίληψης (inclusion) 
- Προσαρμογή της διδασκαλίας/κατάρτισης στη διαφορετικότητα 
- Εγκατάλειψη του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας στο 

οποίο η μία κλασική δραστηριότητα απευθύνεται σε όλους τους 
μαθητές/εκπαιδευόμενους 

- Οργάνωση της τάξης σε ομάδες, εξατομίκευση των μαθησιακών 
ευκαιριών 

- Διδασκαλία της γλώσσας διδασκαλίας 
- Προϋπόθεση η γνώση και κατανόηση άλλων κουλτούρων και 

απαραίτητη η κατάκτηση ειδικών γνώσεων, στάσεων και 
ικανοτήτων 

• Ικανότητες για τη διαχείριση του περιβάλλοντος 
διδασκαλίας/κατάρτισης, για παράδειγμα: 
- ο/η εκπαιδευτικός είναι κυρίως οργανωτής περιβάλλοντος και 

διευκολυντής στις μαθησιακές διαδικασίες παρά μεταδότης 
πληροφοριών. 

- Αξιοποίηση πληροφοριακής και επικοινωνιακής τεχνολογίας 
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- ο/η εκπαιδευτικός στην τάξη εργάζεται κυρίως ως μέλος ομάδας 
- συνεργασία με συναδέλφους και γονείς 
- αξιοποίηση διαδικασίας λύσης προβλήματος για ανάπτυξη 

πρακτικών που είναι προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες και 
όχι χρήση έτοιμων συνταγών. 

 
• Ικανότητες οργάνωσης δυναμικού μαθησιακού περιβάλλοντος και 

διευκόλυνση μαθησιακών διαδικασιών, για παράδειγμα: 
- ο/η εκπαιδευτικός δεν είναι η μοναδική πηγή γνώσης 
- υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε ποικίλες πηγές 
- σημασία μάθησης πώς να μαθαίνεις στη διά βίου μάθηση 
- ο ρόλος του οργανωτή και διευκολυντή δε σημαίνει «στέκομαι 

και διανέμω» ή ότι λειτουργών σαν τράπεζα υλικού. 
 

• Ικανότητες ένταξης πληροφοριακής και επικοινωνιακής τεχνολογίας 
στην εκπαίδευση, για παράδειγμα: 

o στόχος η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης και η επαγγελματική ανάπτυξη. 

 
• Ικανότητες συναδελφικότητας και συνεργασίας εκπαιδευτικών με 

άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στη μαθησιακή διαδικασία 
(π.χ. βοηθούς δασκάλων, συμβούλους). 

 
• Ικανότητες ανάπτυξης προγράμματος στο μικροεπίπεδο από τον 

εκπαιδευτικό στα πλαίσια που προδιαγράφει το επίσημο αναλυτικό 
πρόγραμμα, για παράδειγμα: 

o η εργασία του εκπαιδευτικού δεν περιορίζεται στην εργασία 
στην τάξη. 

 
• Ικανότητες συνεργασίας με γονείς και κοινωνικούς παράγοντες, για 

παράδειγμα: 
o συνεργασία με τη μορφή project εντός και εκτός της χώρας. 

 
• Ικανότητες αντιμετώπισης των καταστάσεων ως διαδικασίες λύσης 

προβλήματος με αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, για 
παράδειγμα: 

o εμπλοκή σε διαδικασίες έρευνας δράσης. 
 

• Ικανότητες προσωπικής επαγγελματικής ανάπτυξης και βελτίωσης 
στα πλαίσια της δια βίου μάθησης, για παράδειγμα: 

o ανάγκη εμπλοκής των εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών στη 
μάθηση πώς να μαθαίνω. 
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• Ικανότητες προώθησης της εκπαίδευσης των πολιτών για: 
o Διαβίωση σε πολυπολιτισμικές, κοινωνίες που 

χαρακτηρίζονται από ανεκτικότητα, αλληλοσεβασμό και 
διαδικασίες συμπερίληψης 

o διαβίωση στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης του 
περιβάλλοντος 

o διαχείριση ζητημάτων ισότητας φύλων στην οικογένεια, την 
εργασία, την κοινωνική ζωή 

o το ρόλο του ευρωπαίου πολίτη 
o διαχείριση επαγγελματικής ανάπτυξης 

 
• Ικανότητες ανάπτυξης ικανοτήτων για την κοινωνία της γνώσης, για 

παράδειγμα: 
o κίνητρα για εκπαίδευση πέρα από την υποχρεωτική 

εκπαίδευση 
o ανεξάρτητη μάθηση, μάθηση πώς να μαθαίνω 
o διαχείριση πληροφοριών με κριτικό πνεύμα 
o τεχνολογικός αλφαβητισμός 
o δημιουργικότητα και καινοτόμος δραστηριότητα 
o λύση προβλήματος 
o αυτογνωσία (entrepreneurship) 
o ομαδικότητα, συνεργατική μάθηση 
o επικοινωνία 
o κουλτούρα της εικόνας 

 
• Ικανότητες σύνδεσης των ικανοτήτων ανάπτυξης προγραμμάτων με 

τη γνώση του γνωστικού αντικειμένου. 
 
Στο πλαίσιο αυτό στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δίνεται έμφαση σε 
δύο μέρη στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, το γενικό και το 
επαγγελματικό (Eurydice, 2002). Το πρώτο καλύπτει τη γενική εκπαίδευση 
και μελέτη των γνωστικών αντικειμένων, τα οποία θα κληθεί αργότερα να 
διδάξει ο εκπαιδευτικός, ενώ το δεύτερο αφορά μαθήματα για την απόκτηση 
των απαραίτητων διδακτικών δεξιοτήτων. Η εμπειρία του γενικού και 
επαγγελματικού μέρους της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μπορεί να 
γίνεται παράλληλα ή σε διαφορετικές χρονικές στιγμές με την παιδαγωγική 
κατάρτιση να έπεται της εκπαίδευσης στον κλάδο, ώστε να διαμορφώνει ένα 
τελικό στάδιο κατάρτισης πριν από την εργοδότηση, μια τελική προ-
επαγγελματική φάση (final-on-the-job-qualifying-phase). 
 
Αυτή η μορφή επαγγελματικής κατάρτισης συνδέεται άμεσα με τη 
δυνατότητα αλλαγής των εκπαιδευτικών και προώθησης της αλλαγής από 
τους εκπαιδευτικούς. Με βάση το μοντέλο των Clarke and Hollingsworth 
(2002), την αλλαγή των εκπαιδευτικών διαμορφώνουν τέσσερις τομείς: ο 
προσωπικός τομέας, που περιλαμβάνει τις γνώσεις, στάσεις και αξίες που 
αποκτά το άτομο, ο πρακτικός τομέας του επαγγελματικού πειραματισμού, ο 
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τομέας των αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων και ο εξωτερικός τομέας 
(πηγές πληροφόρησης, ενίσχυση stimulus). 
 
Η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού είναι, δηλαδή, μια πολύπλοκη 
διαδικασία και δεν έχει γραμμικό χαρακτήρα. Οποιαδήποτε αλλαγή ή 
διαδικασία επαγγελματικής ανάπτυξης πραγματοποιείται στα πλαίσια και τα 
όρια του περιβάλλοντος. Αλλαγή σε έναν τομέα μετατρέπεται σε αλλαγή σε 
άλλον τομέα μέσω της δραστηριοποίησης (enactment) για εφαρμογή μιας 
ιδέας στην πράξη και του αναστοχασμού (reflection), ως μιας ενεργού, 
σταθερής και εστιασμένης σκέψης (Clarke and Hollingsworth, 2002). Η 
δραστηριοποίηση αποτελεί όχι απλή δράση αλλά ενσυνείδητη εφαρμογή 
στην πράξη μιας νέας ιδέας, στάσης ή πρακτικής και ο αναστοχασμός, η 
στοχαστικοκριτική θεώρηση προκύπτει μέσα από την αλληλεπίδραση του 
εκπαιδευτικού με την αποκτηθείσα και εφαρμοσθείσα γνώση. 
 

 
 

Βασισμένο στο μοντέλο των Clarke and Hollingsworth (2002) 
 

Αναγνωρίζοντας τη σημασία και το ρόλο ακριβώς των εκπαιδευτικών στην 
αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος και στη βελτίωση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης (π.χ. Creemers, 1994), το ΥΠΠ αποφάσισε στα τέλη της 
δεκαετίας του 1990 να ενεργοποιήσει τον σε αδράνεια Νόμο 180 του 1987 
στηριζόμενο σε τρία στοιχεία: 

- το γεγονός ότι παραδοσιακά η πλειονότητα των υποψηφίων 
εκπαιδευτικών Μέσης Εκπαίδευσης αποκτούν 
πανεπιστημιακούς τίτλους στο εξωτερικό 

- τα χαρακτηριστικά του καταλόγου διοριστέων ο οποίος είναι 
υπεράριθμος σε σχέση με το ρυθμό απορρόφησης των 
υποψηφίων στην υπηρεσία 
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- τα συμπεράσματα της έκθεσης για το κυπριακό εκπαιδευτικό 
σύστημα (ΙΙΕΡ, 1997) όπου τονίζεται η αναγκαιότητα της 
προϋπηρεσιακής κατάρτισης των εκπαιδευτικών. 

 
Με βάση το νόμο 180/87 και τους σχετικούς τροποποιητικούς κανονισμούς 
1999, 2000 και 2001 (ΥΠΠ 528/721, 2000, Οι περί ΔΕΥ … 28Γ, 2000, 2001) 
και μέσα από μια αντιπαράθεση απόψεων και διεκδικήσεων των 
εμπλεκόμενων φορέων23, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο «με τη συνδρομή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και άλλων Πανεπιστημίων του εξωτερικού» 
αναλαμβάνει, από το 1999, την οργάνωση του «Προγράμματος 
Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης των υποψηφίων εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής 
και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης» (Οι περί ΔΕΥ –
Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης- Κανονισμοί 2000 δυνάμει του 
άρθρου 28Γ) το οποίο αντικατέστησε προηγούμενες εκδοχές του 
προγράμματος ενδοϋπηρεσιακής επιμόρφωσης υποψηφίων εκπαιδευτικών. 
Η συμμετοχή και επιτυχής συμπλήρωση του προγράμματος διάρκειας επτά 
μηνών καταλήγει στην χορήγηση σχετικού πιστοποιητικού, που αποτελεί 
απαραίτητη προϋπόθεση για διορισμό στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία 
(ΟΕΛΜΕΚ, 1999). 
 
Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα ακολουθώντας τη ρητορική για τα 
προγράμματα ένταξης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών (Αλτιντζής, 1998, 
Κατσουλάκης, 1999) και την κριτική που ασκήθηκε στις λεγόμενες 
καθηγητικές σχολές στον ελλαδικό χώρο από τις οποίες προέρχονται η 
πλειοψηφία των υποψηφίων εκπαιδευτικών στοχεύει στα ακόλουθα: 

- στη συνεχή βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μέσω της 
βελτίωσης των εκπαιδευτικών που εισέρχονται στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, λειτουργώντας με βάση το μοντέλο των Clarke and 
Hollingsworth (2002) ουσιαστικά ως αλλαγή στον τομέα 
αποτελεσμάτων μέσω αλλαγών στους άλλους τομείς και κυρίως 
στον πρακτικό τομέα,  

- εξοικείωση με το σχολικό περιβάλλον για επιτυχία στον 
προσωπικό τομέα 

- δημιουργία ευκαιριών για ενίσχυση της προσωπικής ανάπτυξης 
και επαγγελματικής αυτοεκτίμησης ως ευρύτερη αλλαγή και 
διαμόρφωση των εκπαιδευτικών που εισέρχονται στο 
επάγγελμα μέσα από αλλαγές στους επιμέρους τομείς. 

 
Συγκεκριμένα το ΠΠΚΥΕ περιλαμβάνει ποικίλες θεματικές ενότητες, οι 
οποίες διαμορφώνουν τον πυρήνα του εξωτερικού τομέα για αλλαγή των 
εκπαιδευτικών, και αφορά το τι βιώνει ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια του 
ΠΠΚΥΕ καλύπτοντας βασικές διδακτικές ενότητες που η Ε.Ε. προωθεί 
(teacher competences) και δημιουργώντας μια δυναμική ευκαιριών για 

                                                      
23 Βλ. Για πρδ Ο Φιλελεύθερος, 16-12-989, Η Σημερινή 16-12-98, Η 
Χαραυγή, 2-9-96, Η Αλήθεια, 2-9-98, Η Σημερινή, 2-9-98, Ο Φιλελεύθερος 
15-7-98, Ο Φιλελεύθερος 29-6-98, Η Σημερινή 28-6-98. 
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πειραματισμό, δραστηριοποίηση και αναστοχασμό και διαμόρφωση μιας 
προσωπικής θεωρίας για τη διδασκαλία. 
 
Οι θεματικές ενότητες είναι (Οι περί ΔΕΥ … Κανονισμοί βάσει του άρθρου 
28Γ, 2000): 

• Γενική Παιδαγωγική Κατάρτιση 
o Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
o Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 
o Εισαγωγή στο Εκπαιδευτικό Σύστημα 
o Μεθοδολογία της Εκπαιδευτικής Έρευνας 
o Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 
o Επικοινωνιακή Τεχνολογία στην Εκπαίδευση 

 
Τα θέματα Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας εστιάζουν στις εφαρμογές της 
έρευνας και της γνώσης στον τομέα αυτό στον εκπαιδευτικό χώρο, ώστε να 
είναι δυνατό οι εκπαιδευτικοί να διαχειρίζονται τη διαφορετικότητα των 
μαθητών/μαθητριών μέσα από τη μελέτη θεμάτων για τη γνωστική, 
συναισθηματική, ηθική και ψυχολογική ανάπτυξη των εφήβων τις θεωρίες 
για τη νοημοσύνη ή την αρνητική συμπεριφορά. Η κριτική ανάλυση και οι 
πρακτικές εφαρμογές της αποτελεσματικής διδασκαλίας στα πλαίσια της 
Θεωρίας και Μεθοδολογίας της Διδασκαλίας με βάση τα αποτελέσματα της 
εκπαιδευτικής έρευνας εστιάζουν στην ενεργητική μάθηση, τις στρατηγικές 
συνεργατικής μάθησης και στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις 
μικτής ικανότητας, ώστε με βάση το σκεπτικό της ανάπτυξης των τεσσάρων 
πυλώνων της εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί να είναι ικανοί να δρουν και να 
αναδομούν τη δράση τους και να προωθούν τα θετικά μαθησιακά 
αποτελέσματα. Στο ίδιο πλαίσιο, συμβάλλοντας ειδικότερα στη διαμόρφωση 
της προσωπικής θεωρίας της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 1999) μέσα από 
την αξιοποίηση ερευνητικών δεδομένων εντάσσονται στο πρόγραμμα 
θέματα εκπαιδευτικής έρευνας και αξιολόγησης. Τέλος, γίνεται ειδική 
προσπάθεια εισαγωγής των εκπαιδευόμενων στο χώρο της Πληροφοριακής 
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, ώστε αυτή να ενταχθεί ομαλά και λειτουργικά 
στις επίσημες διαδικασίες μάθησης. 
 

• Θέματα ειδικότητας που αφορούν το Αναλυτικό Πρόγραμμα της κάθε 
ειδικότητας, την ειδική διδακτική, το σχεδιασμό και την αξιολόγηση 
μαθημάτων 

 
Όλα αυτά τα στοιχεία εξετάζονται και υπό το πρίσμα των θεμάτων 
ειδικότητας για τον κάθε εκπαιδευτικό κλάδο καλύπτοντας το 1/5 του 
προγράμματος. Οι διδακτικές ικανότητες προωθούνται υπό το πρίσμα του 
συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου, ώστε να αναπτυχθούν ειδικές 
ικανότητες για την κοινωνία της γνώσης και να συνδέσουν τις νέες 
ικανότητες με τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου. 
 
Το σκεπτικό της διαμόρφωσης των σεμιναρίων παιδαγωγικής φύσεως ως 
βασικού συστατικού του εξωτερικού τομέα είναι ότι, ποικίλες θεματικές 
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ενότητες που έχουν διάρκεια, συνέπεια και προκαλούν προβληματισμό 
χωρίς να αποστασιοποιούνται από τη σχολική καθημερινότητα συμβάλλουν 
στη βελτίωση της διδακτικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών 
(Κατσουλάκης, 1999). Στα σεμινάρια παιδαγωγικής φύσεως, μέσα από ένα 
πλήθος θεματικών ενοτήτων οι εκπαιδευτικοί ασκούνται στην ανάλυση του 
μαθησιακού κλίματος της τάξης και των συστατικών μερών του 
προγράμματος που θα διδάξουν, στη μεταφορά των παιδαγωγικών θεωριών 
σε κατάλληλες διδακτικές πρακτικές, στον προγραμματισμό και οργάνωση 
της σχολικής μέρας και στην ολοκληρωμένη διδασκαλία ενώπιον της τάξης 
(Clarke and Hollingsworth, 2002). 
 
Τα στοιχεία αυτά στο ΠΠΚΥΕ, αν και οριοθετήθηκαν πριν από μια περίπου 
δεκαετία καλύπτουν το παραδοσιακό τρίπτυχο των σπουδών του 
εκπαιδευτικού κλάδου (Χριστοφίδης, 1991), και σε αρκετά μεγάλο βαθμό 
καλύπτουν τις βασικές διδακτικές ικανότητες που επισημαίνονται στη 
σύγχρονη ευρωπαϊκή πραγματικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. 
 

• Πρόγραμμα σχολικής εμπειρίας που περιλαμβάνει τη σύνδεση των 
εκπαιδευόμενων με τα σχολεία για παρακολούθηση μαθημάτων και 
ανάληψη διδασκαλιών από τους ίδιους στην παρουσία μέντορα και 
συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του σχολείου. 

• Στο ΠΠΚΥΕ προβλέπεται επίσης χρόνος για ανεξάρτητη μελέτη 
μέσω της οποίας δίνεται στους εκπαιδευόμενους χρόνος να 
μετακινηθούν από τις παραδοσιακές μορφές μελέτης και κατάρτισης 
σε εξατομικευμένες και αυτόνομες προσεγγίσεις, ώστε «να 
ασκηθούν στο να δρουν ως επαγγελματίες και να προωθούν την 
επαγγελματική τους ανάπτυξη στην προοπτική της δια βίου 
μάθησης» (Study Visit Background Paper, 2003). 

 
Κατά την εφαρμογή του προγράμματος τα τέσσερα πρώτα χρόνια 
ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση 712 άτομα, όπως φαίνεται και από τα 
στοιχεία του Πίνακα 1. 
 
Πίνακας 1: Αριθμός εκπαιδευόμενων ανά ακαδημαϊκή χρονιά που 
συμπλήρωσαν με επιτυχία το ΠΠΚΥΕ 
 
Έτος Άτομα 
1999 – 2000 33 
2000 – 2001 72 
2001 – 2002 228 
2002 – 2003 379 
Σύνολο 712 
 
Η μικρή συμμετοχή κατά τα δύο πρώτα χρόνια εφαρμογής του 
προγράμματος (μόλις 105 άτομα) και η ευρύτερη κυπριακή εκπαιδευτική και 
κοινωνική πραγματικότητα και συγκεκριμένα οι κοινωνικές πιέσεις που 
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εκφράσθηκαν, κυρίως μέσω των συνδικαλιστικών οργανώσεων, και 
ειδικότερα οι ανάγκες κάλυψης αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό με 
έκτακτους διορισμούς και οι οικονομικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων 
προκάλεσαν μια σειρά αλυσιδωτών τροποποιήσεων των σχετικών 
κανονισμών λειτουργίας του Προγράμματος. Με βάση αυτές τις 
τροποποιήσεις και τις γνωματεύσεις της Γενικής Εισαγγελίας για τις 
επιπτώσεις ή ερμηνείες σημείων που έμειναν αδιευκρίνιστα λόγω των 
τροποποιήσεων του κανονισμού, εφαρμόστηκαν αλλαγές που αναφέρονταν 
στα ακόλουθα σημεία και είχαν ιδιαίτερες επιπτώσεις στη ρύθμιση και 
λειτουργία του Προγράμματος: 
 

• δυνατότητα επιλογής πρωινής ή απογευματινής φοίτησης από τους 
υποψηφίους 

• δυνατότητα έκτακτου διορισμού ταυτόχρονα με την παρακολούθηση 
του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης 

• δυνατότητα απαλλαγής από μέρος της σχολικής εμπειρίας με βάση 
την προϋπηρεσία σε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης 

• δυνατότητα απαλλαγής από μέρος του θεωρητικού προγράμματος 
σε περιπτώσεις κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου στα Παιδαγωγικά 

• αναγνώριση υπηρεσίας σε ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης για 
σκοπούς απαλλαγής από μέρος της σχολικής εμπειρίας 

• περαιτέρω μείωση των υποχρεώσεων στη σχολική εμπειρία με βάση 
γραπτές οδηγίες του ΥΠΠ. 

 
Ως εκ τούτου για ένα μεγάλο αριθμό εκπαιδευομένων, οι οποίοι επιλέγουν 
την απογευματινή φοίτηση και την παράλληλη εργοδότησή τους είτε με 
έκτακτο διορισμό είτε στα δημόσια σχολεία είτε σε άλλους χώρους εντός ή 
εκτός της εκπαίδευσης, σημαντικά στοιχεία του προγράμματος και κυρίως η 
ανεξάρτητη μελέτη και η σχολική εμπειρία αναιρέθηκαν, παρασύροντας μαζί 
και τους εκπαιδευόμενους της πρωινής φοίτησης. 
 
Με βάση τη διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευομένων και των 
εκπαιδευτών τους κατά τις δύο τελευταίες ακαδημαϊκές χρονιές εφαρμογής 
του προγράμματος (Χατζηθεοδούλου και Παπασολομώντος, 2002, 
Χατζηθεοδούλου και Παπασολομώντος, 2003), και ειδικότερα με βάση τα 
στοιχεία του Πίνακα 2 (σελ. 72), φαίνεται μια μάλλον θετική στάση απέναντι 
στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος, ειδικότερα ως προς το ότι το 
ΠΠΚΥΕ συνέβαλε στην απόκτηση παιδαγωγικών γνώσεων και στην 
ανάπτυξη διδακτικών ικανοτήτων, αφού τα ποσοστά πέραν του 50% 
συγκεντρώνονται στο θετικό τμήμα της πεντάβαθμης κλίμακας. 
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Πίνακας 2: Απόψεις εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων για το βαθμό 
επίτευξης των σκοπών και στόχων του Προγράμματος Προϋπηρεσιακής 
Κατάρτισης 2001 – 2002 και 2002 – 2003. 
 

Το Πρόγραμμα 
Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης: Έτος

Στον 
ελάχιστο 
βαθμό

Στο 
μέγιστο 
βαθμό

Ήταν μια θετική εμπειρία στο 
σύνολό του Εκπαιδευόμενοι 02-03 7 18 34 27 15

01-02 10 21 26 26 17
Εκπαιδευτές Π* - - 12 50 38

Α - 13 31 39 18
Ικανοποίοησε τις προσδοκίες των 
εκπαιδευομένων Εκπαιδευόμενοι 02-03 10 29 37 19 4

01-02 22 22 35 13 8
Εκπαιδευτές Π* - - 18 62 21

Α - 10 41 41 8
Βοήθησε στην εξοικείωση με το 
σχολικό περιβάλλον Εκπαιδευόμενοι 02-03 21 26 21 25 8

01-02 33 15 14 17 21
Εκπαιδευτές Π* - 3 32 38 27

Α 5 16 21 50 8
Δημιούργησε ευκαιρίες ενίσχυσης 
της επαγγελματικής 
αυτοεκτίμησης και για 
προσωπική ανάπτυξη Εκπαιδευόμενοι 02-03 12 21 31 27 9

01-02 25 18 22 21 14
Εκπαιδευτές Π* - - 30 67 3

Α 3 5 23 64 5
Βοήθησε στην απόκτηση 
παιδαγωγικών γνώσεων Εκπαιδευόμενοι 02-03 6 14 29 34 14

01-02 15 10 31 30 14
Εκπαιδευτές Π* - - 9 71 21

Α - - 21 61 18
Βοήθησε στην ανάπτυξη 
διδακτικών ικανοτήτων Εκπαιδευόμενοι 02-03 6 15 32 33 15

01-02 12 17 27 28 16
Εκπαιδευτές Π* - - 12 65 24

Α - - 27 60 14

Βοήθησε τη διαμόρφωση θετικών 
στάσεων για την εκπαίδευση Εκπαιδευόμενοι 02-03 15 23 32 21 9

01-02 20 15 30 22 13
Εκπαιδευτές Π* - 6 21 56 18

Α 3 21 28 36 13

%

(* Π: πρωινή φοίτηση, Α: απογευματινή φοίτηση)
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Ο Πίνακας 3 δίνει επίσης περισσότερα στοιχεία για τις απόψεις των 
εκπαιδευομένων ως προς το βαθμό συμβολής του ΠΠΚΥΕ στη βελτίωση 
των εκπαιδευτικών τους ικανοτήτων ακολουθώντας ουσιαστικά το ίδιο 
μοντέλο στην κατανομή μεγαλύτερων ποσοστών στο θετικό τμήμα της 
κλίμακας. 
 
Πίνακας 3: Απόψεις εκπαιδευομένων ως προς το βαθμό συμβολής του 
ΠΠΚΥΕ στη βελτίωση εκπαιδευτικών ικανοτήτων. 
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Το ΠΠΚΥΕ συνέβαλε στην ανάπτυξη: Έτος
Στον 
ελάχιστο 
βαθμό

Στο 
μέγιστο 
βαθμό

Της ικανότητας σας να αντιμετωπίζετε προβλήματα 
συμπεριφοράς των μαθητών στην τάξη

02-03 22 24 28 21 5

01-02 21 29 32 13 5

Της ικανότητάς σας να αντιμετωπίζετε μαθητές με 
μαθησιακές δυσκολίες

02-03 24 26 28 18 4

01-02 27 32 28 11 2

Της ικανότητάς σας να προγραμματίζετε μαθήματα στον 
τομέα της ειδικότητάς σας

02-03 2 5 22 42 29

01-02 3 10 22 39 26

Της ικανότητά σας να αξιολογείτε την επίδοση των 
μαθητών

02-03 8 17 30 34 12

01-02 13 21 32 26 8

Της ικανότητάς σας να οργανώνετε το κάθε 
συγκεκριμένο μάθημα που θα διδάξετε

02-03 2 8 23 37 30

01-02 4 11 23 38 24

Της ικανότητάς σας να χρησιμοποιείτε σύγχρονους 
μεθόδους διδασκαλίας

02-03 4 12 23 38 24

01-02 7 8 29 30 26

Της ικανότητάς σας να αξιοποιείτε 
αποτελέσματα/συμπεράματα εκπαιδευτικών ερευνών

02-03 23 29 27 17 4

01-02 25 25 30 15 5

Της ικανότητάς σας να χρησιμοποιείτε 
εποπτικά/τεχνολογικά μέσα

02-03 7 14 28 33 17

01-02 6 21 26 26 21

Της ικανότητάς σας να κατασκευάζετε 
εποπτικά/τεχνολογικά μέσα

02-03 20 16 29 24 11

01-02 20 20 27 19 14

Της ικανότητάς σας να είστε πιο ευέλικτος/η στη 
διδασκαλία σας

02-03 5 15 27 39 13

01-02 7 15 30 35 13

Της ικανότητάς σας για διαφοροποίηση της 
διδασκαλίας, με βάση τις συνθήκες της συγκεκριμένης 
τάξης

02-03 4 18 26 38 14

01-02 5 17 28 37 18

Της ικανότητάς σας να είστε πιο επινοητικός/η στη 
διδασκαλία στην τάξη

02-03 5 15 28 38 14

01-02 7 15 29 37 12

Της εικόνας που έχετε για τον εαυτό σας ως 
εκπαιδευτικού

02-03 11 17 25 34 13

01-02 16 11 29 37 7

%

 
Με βάση τα πιο πάνω στοιχεία φαίνεται να υπάρχει σχετική ικανοποίηση 
από  
μέρους των εκπαιδευομένων ως προς την επίδραση του ΠΠΚΥΕ στην 
ανάπτυξη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών ικανοτήτων, αφού τα ποσοστά 
χαμηλής ικανοποίησης κυμαίνονται μεταξύ 6% και 25%. Μόνη εξαίρεση 
αποτελούν η ικανότητα αξιοποίηση των δεδομένων εκπαιδευτικής έρευνας, η 
ικανότητα αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών και η ικανότητα 
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κατασκευής εποπτικών μέσων, όπου τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα ψηλά: 
περίπου τέσσερις στους πέντε εκπαιδευόμενους φαίνεται να μην είναι 
ικανοποιημένοι από το βαθμό ανάπτυξης των ικανοτήτων αυτών. 
 
Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει στοιχεία για το βαθμό ικανοποίησης των 
εκπαιδευόμενων αναφορικά με τα επιμέρους θέματα του ΠΠΚΥΕ. 
 
Πίνακας 4: Απόψεις εκπαιδευομένων ως προς το βαθμό ικανοποίησής τους 
από τα διάφορα θέματα του προγράμματος. 
 

  

Έτος
Στον 
ελάχιστο 
βαθμό

Στο 
μέγιστο 
βαθμό

Εκπαιδευτική Ψυχολογία 02-03 15 27 22 25 13
01-02 8 21 32 21 18

Θεωρία και Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 02-03 6 7 21 36 30
01-02 4 5 34 36 21

Εισαγωγή στο Εκπαιδευτικό Σύστημα 02-03 22 22 30 20 6
01-02 14 25 40 15 6

Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας 02-03 29 29 22 15 6
01-02 30 26 28 10 6

Εκπαιδευτική Αξιολόγηση 02-03 21 23 23 22 11
01-02 26 33 24 10 6

Πληροφορική Τεχνολογία 02-03 3 11 20 37 30
01-02 3 8 21 28 40

Τεχνολογία και Εκπαίδευση 02-03 7 17 29 29 19
01-02 13 22 26 20 19

Θεωρητικά θέματα διδακτικής της ειδικότητάς σας 02-03 3 10 23 31 33
01-02 6 19 35 21 19

Εξειδικευμένα θέματα διδακτικής της ειδικότητάς σας 02-03 3 8 24 32 33
01-02 6 16 27 27 24

Άλλες δραστηριότητες στα πλαίσια της ειδικότητας 02-03 5 8 16 29 42
01-02 20 9 20 22 29

%



76 
 
 

Η εικόνα είναι ιδιαίτερα θετική για τα θέματα Ειδικότητας, Θεωρίας και 
Μεθοδολογίας της Διδασκαλίας και Πληροφοριακής Επικοινωνιακής 
Τεχνολογίας, όπως φαίνεται και από τις συγκεντρώσεις των ποσοστών στο 
θετικό μέρος της κλίμακας στον πιο πάνω πίνακα. Συγκεκριμένα, με βάση τα 
στοιχεία του Πίνακα 3 φαίνεται ότι οι εκπαιδευόμενοι έμειναν ιδιαίτερα 
ικανοποιημένοι με τα μαθήματα Θεωρίας και Μεθοδολογίας της Διδασκαλίας, 
με τις πρωινές ομάδες της περιόδου 2002 – 2003 να είναι περισσότερο 
ικανοποιημένες παρά οι απογευματινές (Mann – Whitney U = -2.506, p < 
0.5). Επίσης, περισσότερο ικανοποιημένες έμειναν οι πρωινές ομάδες με τα 
μαθήματα Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής Έρευνας παρά οι απογευματινές 
(Mann – Whitney U = -2.739, p < 0.1). Τα θέματα του προγράμματος που 
ικανοποίησαν περισσότερο ήταν η Πληροφορική Τεχνολογία και η 
Τεχνολογία και Εκπαίδευση. Λιγότερο ικανοποιημένοι έμειναν με τα 
μαθήματα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, 
Εισαγωγής στο Εκπαιδευτικό Σύστημα και Μεθοδολογίας Εκπαιδευτικής 
Έρευνας. 
 
Οι εκπαιδευόμενοι αναφέρουν ότι το μάθημα της Θεωρίας και Μεθοδολογίας 
συνέβαλε στη βελτίωσή τους ως εκπαιδευτικοί. Τα στοιχεία εκείνα του 
μαθήματος που βοήθησαν ήταν η αναφορά στη Συνεργατική Μάθηση, στον 
τρόπο οργάνωσης του μαθήματος, στη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, 
στην ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Αν και το μάθημα ήταν πολύ 
βοηθητικό και «συνένωνε το περιεχόμενο με τη μορφή στον καλύτερο 
δυνατό τρόπο», οι εκπαιδευόμενοι πιστεύουν ότι «αν μαζί με το θεωρητικό 
μέρος είχε και πρακτική εφαρμογή στην τάξη (το μάθημα) θα ήταν ακόμη πιο 
βοηθητικό». 
 
Στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία πολύ βοηθητική ήταν και η συζήτηση και 
ανάλυση μελετών περίπτωσης από την καθημερινή σχολική ζωή που 
συνέβαλε στην κατανόηση και στην αντιμετώπιση των προβλημάτων 
κάποιων μαθητών αλλά «όχι όμως και στην αποτελεσματική αντιμετώπισή 
τους». Γενικά οι εκπαιδευόμενοι πιστεύουν ότι το μάθημα της Εκπαιδευτικής 
Ψυχολογίας πρέπει να είναι λιγότερο θεωρητικό και να εμβαθύνει 
περισσότερο σε θέματα όπως πειθαρχία και συμπεριφορά μαθητών. 
 
Φαίνεται να είναι ευχαριστημένοι από τα μαθήματα διδακτικής της 
ειδικότητας, τόσο τα θεωρητικά, όσο και τα εξειδικευμένα, αλλά και με τις 
άλλες δραστηριότητες που είχαν μέσα στα πλαίσια της ειδικότητας. 
 
«… το δημόσιο σχολείο είναι ένας ξεχωριστός χώρος που πρέπει να είμαστε 
άρτια προετοιμασμένοι, ειδικά όσον αφορά τη μεθοδολογία του 
συγκεκριμένου θέματος». 
 
«(Το Πρόγραμμα) με βοήθησε να αποκτήσω παιδαγωγικές γνώσεις και 
διδακτικές ικανότητες, να αντιμετωπίζω προβλήματα συμπεριφοράς των 
μαθητών στην τάξη, στο να οργανώνω το κάθε μάθημα, να αξιολογώ την 
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επίδοση των μαθητών, να σχεδιάζω έρευνες μικρής κλίμακας, να 
χρησιμοποιώ τεχνολογικά μέσα …» 
 
Ο Πίνακας 5 παρουσιάζει τις αντιλήψεις των εκπαιδευομένων για την 
αξιολόγησή τους στα πλαίσια του ΠΠΚΥΕ. Κατά τις διερευνήσεις των 
αντιλήψεων των εκπαιδευομένων τις δύο τελευταίες χρονιές εφαρμογής του 
προγράμματος φάνηκε ότι ένας στους δύο εκπαιδευόμενους είναι 
δυσαρεστημένος από τον τρόπο αξιολόγησής του, ο οποίος την ίδια στιγμή 
θεωρείται ιδιαίτερα «χαλαρός» και ανεκτικός, αφού με βάση την ισχύουσα 
νομοθεσία (Οι περί ΔΕΥ … βάσει του άρθρου 28Γ, 2000) συμπλήρωση του 
προγράμματος επιτυγχάνεται έχοντας εξασφαλίσει το 4% σε κάθε τομέα του 
Προγράμματος. 
 
Πίνακας 5: Απόψεις εκπαιδευομένων ως προς το βαθμό ικανοποίησής τους 
από τον τρόπο αξιολόγησης 
 
 Το Πρόγραμμα 
Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης: 

   Στον 
ελάχιστο 
βαθμό 

% 
Στο 
μέγιστο 
βαθμό 

                
Ικανοποίησε ως προς τον 
τρόπο αξιολόγησης 

02-03   20 28 32 18 2 

  01-02   40 18 24 14 4 

 
 
Οι διδασκαλίες και η σχολική εμπειρία ως το δεύτερο σκέλος των 
σημαντικών δραστηριοτήτων ένταξης του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού δίνουν 
τη δυνατότητα άμεσης παρατήρησης στο φυσικό περιβάλλον της τάξης, 
πρακτικότητας σε διάφορες παιδαγωγικές θεωρήσεις και ενίσχυσης της 
συναδελφικότητας. Η συζήτηση γύρω από την πρακτική άσκηση, το ρόλο 
της και τους τρόπους αξιοποίησής της επισημαίνει τον κίνδυνο που 
εμπεριέχει μια φωτογραφική αναπαραγωγή της εκπαιδευτικής πράξης ή το 
συνδυασμό αναστοχασμού και δραστηριοποίησης για επεξεργασία 
περιστάσεων διδασκαλίας, ώστε ο εκπαιδευόμενος να οδηγηθεί στην 
ενεργητική και αυθεντική σύνθεση της διδακτικής πράξης με νέα λειτουργία 
και περιεχόμενο (Παπακωνσταντίνου, 1991, Knight, 2002, Clarke and 
Hollingsworth, 2002). Άρα σε μεγάλο βαθμό οι βασικές προϋποθέσεις 
δραστηριοποίησης και αναστοχασμού αναδεικνύονται μέσα από τη σχολική 
εμπειρία. Αυτό φαίνεται να αποδεικνύεται και από τις απόψεις των 
εκπαιδευτικών για τον τομέα αυτό δίνοντας έμφαση στις αναλήψεις και το 
ρόλο του μέντορα. 
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Πίνακας 6: Απόψεις εκπαιδευομένων ως προς το βαθμό ικανοποίησής τους 
από τη σχολική εμπειρία 
 
    Στον 

ελάχιστο 
βαθμό 

% 
Στο 
μέγιστο 
βαθμό 

               
Σχολική Εμπειρία (γενικά) 02-03   9 13 22 28 28 
  01-02   7 20 23 25 25 
        
Παρακολούθηση διδασκαλιών 02-03  10 19 27 25 19 
 01-02  8 24 33 17 18 
        
Ανάληψη διδασκαλιών 02-03  4 8 29 37 22 
 01-02  2 17 32 28 21 
        
Παρακολούθηση σχολικής 
ζωής 

02-03  8 10 30 31 20 

 01-02  15 29 26 22 17 

 
Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών είναι θετικές για τη συνεισφορά της 
σχολικής εμπειρίας. Παρατηρώντας το αρνητικό μέρος της κλίμακας, 
φαίνεται ότι οι συγκεντρώσεις είναι μικρές ιδιαίτερα στα δεδομένα της 
ακαδημαϊκής χρονιάς 2002 – 2003. Σε όλες τις περιπτώσεις το 70% 
τουλάχιστον των εκπαιδευομένων είναι ικανοποιημένο από τα διάφορα 
θέματα της σχολικής εμπειρίας. 
 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο θεσμό του μέντορα, ο οποίος χαρακτηρίζεται 
ως το σημαντικότερο στοιχείο του προγράμματος τόσο  από τους ίδιους τους 
εκπαιδευόμενους όσο και από εξωτερικούς παρατηρητές (π.χ. Group Report 
on Study Visit, 2003).  Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αρνητικά σχόλια των 
εκπαιδευομένων για κάποιες εμπειρίες με μέντορες που τους επιβλήθηκαν 
υπό τις περιστάσεις τοποθέτησής τους με έκτακτο διορισμό σε 
συγκεκριμένες σχολικές μονάδες.  Η οργάνωση της σχολικής εμπειρίας και η 
επιλογή μέντορα επισημαίνονται από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 
(εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές μέντορες και ΣΒΔ) ως καθοριστικές 
ασφαλιστικές δικλείδες για επιτυχία του θεσμού, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να 
συνδέσουν θεωρία και πράξη και να σταθούν κριτικά απέναντι στο πώς τα 
στοιχεία που επισημαίνονται στη διάρκεια των μαθημάτων του 
προγράμματος μπορούν να έχουν εφαρμογή στην υπαρκτή σχολική τάξη. 
 
Επισημαίνονται έξι θεματικοί άξονες που αφορούν στη μεντορική σχέση και 
αντικατοπτρίζουν ένα μεγάλο φάσμα των διδακτικών ικανοτήτων: 
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• Οργάνωση διδασκαλίας, όπως για παράδειγμα «η οργάνωση συνθηκών 

για τη διεξαγωγή ενός εργαστηριακού μαθήματος». 
• Τρόπος/μέθοδος διδασκαλίας, όπως για παράδειγμα «η εφαρμογή της 

κατάλληλης διδακτικής μεθόδου», «η ανάπτυξη συνεργατικής στάσης», 
«η αντιμετώπιση των διαφορετικών επιπέδων των μαθητών», «ο 
εκπαιδευτικός είχε αρκετή πείρα στα σχολεία αλλά παρακολουθώντας με 
γνώρισε μια διαφορετική προσέγγιση διδασκαλίας από τη δική του». 

• Κλίμα τάξης/διαπροσωπικές σχέσεις, όπως για παράδειγμα «θέματα 
χειρισμού προσωπικών προβλημάτων των μαθητών», «σωστή επαφή 
με μαθητές», «προσέγγιση και αντιμετώπιση παιδιών με δυσκολίες στη 
συμπεριφορά». 

• Προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον, αφού ζώντας «τη σχολική 
πραγματικότητα από κοντά έχει δει πώς αντιμετωπίζονται στην πράξη 
στα διάφορα πρακτικά προβλήματα». 

• Χρήση υλικών και μέσων όπως για παράδειγμα «εμπλουτισμός της 
τράπεζας δεδομένων», «χρήση αυτούσιων υλικών στο μάθημα». 

• Ανάπτυξη αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης, όπως για παράδειγμα 
«θετικό στοιχείο ήταν η αυτοπεποίθηση… απέκτησε εμπειρία από τη 
σχολική ζωή», «αναγκαία αυτοεκτίμηση που είναι ουσιώδης για την 
επαγγελματική εξέλιξη». 

 
Ως προς τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν κατά την εφαρμογή της 
σχολικής εμπειρίας, οι αναφορές των μεντόρων διαμόρφωσαν τρεις 
βασικούς θεματικούς άξονες που αλληλοσυνδέονται.  Ο πρώτος αφορούσε 
το ζήτημα της διαχείρισης του χρόνου της σχολικής εμπειρίας.  Για το θέμα 
αυτό οι επισημάνσεις αναφέρονταν συνήθως είτε στον αριθμό των ωρών 
παρακολούθησης είτε στις δυνατότητες συντονισμού, κυρίως για τις 
περιπτώσεις των εκπαιδευομένων που ήδη βρίσκονταν στην υπηρεσία με 
έκτακτο διορισμό: 
 
- «ο αριθμός των ωρών παρακολούθησης είναι πολύ μεγάλος καθώς και 

των αναλήψεων» 
- «οι αναλήψεις θα πρέπει να γίνονται συνεχόμενες, ώστε να υπάρχει 

συνέπεια, προγραμματισμός και ανατροφοδότηση» 
- «βασικό πρόβλημα για μένα ήταν η έλλειψη του χρόνου, επειδή ο 

εκπαιδευόμενος ήταν τοποθετημένος μεν στο ίδιο σχολείο αλλά με 
πλήρες ωράριο» 

- «θα έπρεπε στο πρόγραμμα να υπάρχει καθορισμένη ώρα συντονισμού 
μέντορα και εκπαιδευομένου» 

- «…ο συντονισμός γινόταν τελικά σπίτι μου λόγω έλλειψης κοινών 
κενών» 

- «δεν υπάρχει περισσότερος χρόνος, ώστε να διατίθεται για περαιτέρω 
βοήθεια και ανατροφοδότηση του εκπαιδευομένου από το μέντορα». 

 
Το ζήτημα επίσης του φόρτου εργασίας –είτε του εκπαιδευτικού είτε του 
μέντορα- φαίνεται να απασχολεί ποικιλοτρόπως τους μέντορες οι οποίοι 
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θίγουν διάφορες πτυχές, όπως το ζήτημα της κάλυψης της ύλης –«υπάρχει 
απώλεια χρόνου στην κάλυψη της ύλης», «στα μονόωρα χάνεται πολύς 
χρόνος»- ή της επίδρασης στη στάση των εκπαιδευομένων απέναντι στο 
πρόγραμμα. 
 
«Πρόβλημα ήταν το εξαντλητικό πρόγραμμα του εκπαιδευομένου και η 
επικριτική κατά συνέπεια στάση του». 
 
Τέλος, ο τρίτος θεματικός άξονας αγγίζει τα ζητήματα προετοιμασίας των 
μεντόρων για ανάληψη του ρόλου αυτού. 
 
Τα αρνητικά σχόλια στις εκθέσεις των ΣΒΔ επίσης και στις συνεντεύξεις με 
τους εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους ως προς την εφαρμογή του θεσμού 
της σχολικής εμπειρίας εστίαζαν επίσης στις αρνητικές επιπτώσεις των 
νομοθετικών τροποποιήσεων και ειδικότερα στις περιπτώσεις των 
εκπαιδευομένων που ήταν διορισμένοι με έκτακτο διορισμό24. 
 
Η σχολική εμπειρία αντιμετωπιζόταν από αρκετούς μηχανιστικά και 
γραφειοκρατικά.  Αντίθετα η σχολική εμπειρία θα πρέπει να έχει μία συνέχεια 
και σταθερότητα στο πρόγραμμα, να δίνει την αίσθηση της σφαιρικής 
αντίληψης της σχολικής πραγματικότητας και τη δυνατότητα 
ανατροφοδότησης της ανάληψης διδασκαλίας και να συνδέεται με τις 
θεωρητικές συναντήσεις.  Έτσι οι παρακολουθήσεις που περιλαμβάνει η 
σχολική εμπειρία θα αξιοποιούνται άμεσα στη διάρκεια του προγράμματος 
και δε θα αποτελεί απλή συσσώρευση παρουσιών και υπογραφών από τους 
διδάσκοντες καθηγητές. 
 
Πέρα από τις παρατηρήσεις αυτές για τη σχολική εμπειρία η αναδόμηση του 
προγράμματος θα πρέπει να λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία του 
μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος του εκπαιδευομένου τα οποία επηρεάζουν 
τη δομή και την εφαρμογή του ΠΠΚΥΕ και την ουσιαστική αλλαγή του 
εκπαιδευτικού. 
 
Η σειρά των τροποποιήσεων αν και προωθήθηκαν από τις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις με τη στήριξη του ΥΠΠ ως μέτρο ενθάρρυνσης της συμμετοχής 
στο ΠΠΚΥΕ, εντούτοις αποτέλεσαν ουσιαστικά, πόλους ανάπτυξης 
αποδομιστικών τάσεων στα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος για 
μια μερίδα εκπαιδευομένων.  Η πολιτική των διαμερισματοποιημένων 
τροποποιήσεων των κανονισμών μπορεί να αύξησε τους αριθμούς των 
                                                      
24 Στις περιπτώσεις των υποψηφίων του απογευματινού προγράμματος οι 
περισσότεροι είχαν τοποθετηθεί με έκτακτο διορισμό σε σχολεία (σε αρκετές 
περιπτώσεις σχολεία της υπαίθρου) και οι επιλογές μέντορα ήταν πολύ 
συγκεκριμένες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις που δεν υπήρχε άλλος συνάδελφος της 
ειδικότητας στο σχολείο, οι εκπαιδευόμενοι στο ΠΠΚΥΕ έπρεπε να προβούν στις 
αναγκαίε διευθετήσεις για μετακίνηση σε άλλο σχολείο. 
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ατόμων που παρακολουθούν τον ΠΠΚΥΕ, εντούτοις όμως δε φαίνεται να 
ικανοποιεί απόλυτα τους εμπλεκόμενους φορείς. 
 
Η επαγγελματική ανάπτυξη και αλλαγή του εκπαιδευτικού μπορεί να 
πραγματοποιηθεί μέσα από ποικίλες οδούς (αναστοχασμός, 
δραστηριοποίηση, θεωρία, πράξη) και επιβάλλει το σχεδιασμό 
προγραμμάτων που οργανωτικά, διαδικαστικά και ουσιαστικά δίνουν 
ευκαιρίες για δραστηριοποίηση και εφαρμογή αλλαγών με ποικίλους 
τρόπους.  Η δράση του συνεχώς μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος (στην 
περίπτωση του ΠΠΚΥΕ, το εκπαιδευτικό σύστημα και η νομοθεσία)_είναι 
καθοριστική για την παιδαγωγική αλλαγή και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
για θεσμικές αλλαγές. 
 
Η εμπειρία των πρώτων ετών εφαρμογής του προγράμματος και οι μικροί 
αριθμοί εκπαιδευομένων στο πρωινό πρόγραμμα, σε συνδυασμό με τις 
ανάγκες σε μεγάλους αριθμούς εκπαιδευτικών για κάλυψη εκτάκτων 
αναγκών στην εκπαίδευση και την πιθανότητα κατάργησης του καταλόγου 
διοριστέων υπό το φως των δεδομένων ένταξης και εργοδότησης των 
εκπαιδευτικών στην Ε..Ε., θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την 
επιλογή των παιδαγωγικά καταλληλότερων εκδοχών προϋπηρεσιακής 
κατάρτισης στην Κύπρο: πιθανές εισηγήσεις για παράδειγμα για δυνατότητα 
επιλογής ανάμεσα σε μερική ή πλήρη φοίτηση στο πρόγραμμα, εισαγωγικές 
ελεγκτικές διαδικασίες, αναθεώρηση του ρόλου της σχολικής μονάδας στην 
κατάρτιση των νέων εκπαιδευτικών, τη διαφοροποίηση του τρόπου 
αξιολόγησης, την ανακατανομή και επιλογή θεμάτων στο περιεχόμενο του 
προγράμματος για να καλυφθούν θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής, 
διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και αντιμετώπισης παραβατικής συμπεριφοράς 
(θέματα που αποτελούν βασικούς άξονες στα αντίστοιχα προγράμματα 
ευρωπαϊκών χωρών (Eurydice, 2002) και βασικούς στόχους στήριξης των 
διδακτικών ικανοτήτων και αλλαγής των εκπαιδευτικών) θα πρέπει να 
εξετασθούν υπό το φως των χαρακτηριστικών του υπαρκτού κυπριακού 
εκπαιδευτικού συστήματος. 
 
Το πρόγραμμα ΕΠ/Π αποτελεί θεσμό που στηρίζεται σε νομοθεσία και 
στοχεύει στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών για ένταξη στο επάγγελμα 
καλύπτοντας θεωρητικές και πρακτικές διαστάσεις.  Η εξάρτηση βασικών 
δομών του από άλλους φορείς (Γραφείο Προγραμματισμού, ΕΕΥ, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΟΕΛΜΕΚ) δημιουργεί αρκετά προβλήματα ουσίας 
και διαδικασίας.  Η εμπειρία όμως του παρελθόντος και του παρόντος θα 
πρέπει να αξιοποιηθεί κριτικά για οποιαδήποτε νέα θεώρηση της τελικής 
φάσης ένταξης στο επάγγελμα των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στην Κύπρο. 
 
Το σημαντικότερο όμως είναι να τεθεί ως κριτήριο επιλογής δράσης και 
προτεραιότητα η παιδαγωγική διάσταση του προγράμματος.  Αυτή θα 
πρέπει να στηρίξει το Παιδαγωγικό Ινστιτούτου ως ο βασικός φορέας 
επιμόρφωσης των Κυπρίων εκπαιδευτικών και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς 
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(ΥΠΠ, Συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΠΚ), ώστε το πρόγραμμα να ικανοποιεί 
και τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές και την Πολιτεία. 
 
Δηλαδή στη διαδικασία αναδόμησης του ΠΠΚΥΕ είναι απαραίτητο να ληφθεί 
υπόψη ότι το πρόγραμμα κατάρτισης των Κυπρίων υποψηφίων 
εκπαιδευτικών θα πρέπει να συνάδει με τις ανάγκες της κυπριακής 
πραγματικότητας, θα αποτελεί πρόγραμμα επιμόρφωσης ενηλίκων και άρα ο 
κύκλος της μάθησης και η σύνδεση θεωρίας και πράξεις είναι θεμελιακής 
σημασίας και ότι ο ρόλος του ΠΙ στην κατάρτιση των εκπαιδευτικών είναι 
διαφορετικός και όχι κατ’ ανάγκη ανταγωνιστικός με το ρόλο άλλων 
ιδρυμάτων και φορέων. 
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Συζήτηση για τις ομιλίες των κ.κ. W. Carr και Σ. Μπουζάκη 
 
 

1. Teacher education in the 21st century 
 
Ομιλητής: Wilfred Carr, Professor, University of Sheffield, UK 
 
2. Μοντέλα – Παραδείγματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών 
   Εθνικός και υπερεθνικός εκπαιδευτικός λόγος: σύγκλιση ή 
απόκλιση; 
 
Ομιλητής: Σ. Μπουζάκης, Καθηγητής Παιδαγωγικής Παν. Πατρών 
 
Συντονιστής:   Ανδρέας Παναγίδης 

  Σύμβουλος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
 

 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
 
 
Συντονιστής 
Θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή Μπουζάκη για την κατάθεση της 
εισήγησής του. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ ξανά στην εισήγησή του. Τα 
βασικά σημεία ήταν σχετικά με το ποια είναι η εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών στην Ευρώπη και μας έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα 
από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Κατέληξε σε κάποιες κριτικές και κάποια 
συμπεράσματα και έκλεισε με ένα σύντομο κείμενο από την UNESCO.  
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους τέσσερις πυλώνες του Delore. Δεν 
επισημαίνω τα ερωτήματα του τέλους. 
 
Και τώρα ο λόγος αγαπητοί σύνεδροι είναι σε σας. Θα παρακαλούσα να 
υποβάλετε πρώτα οποιεσδήποτε ερωτήσεις θέλετε για τις δύο εισηγήσεις 
που έχετε ακούσει, αφού καταθέσετε το όνομά σας και αφού διευκρινίσετε σε 
ποιον από τους δύο εισηγητές απευθύνετε την ερώτηση/απορία σας. 
Παρακαλώ στο πρώτο στάδιο να μείνουμε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις ή σε 
ερωτήματα/προβληματισμούς που έχετε και να μην προχωρήσουμε σε 
κριτική των εισηγήσεων ή σε κατάθεση των δικών σας τοποθετήσεων. 
 
Ο λόγος σε σας. 
 
Παρέμβαση 1 
Καλησπέρα σας. Είμαι διδακτόρισσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κύριε 
Μπουζάκη, η ερώτηση είναι για σας, αν και οι δύο ομιλητές έχετε αναφερθεί 
στην κριτική θεωρία, και απ’ ό,τι καταλαβαίνω, έχει υπερασπιστεί ως 
μοντέλο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Η κριτική θεωρία παρουσιάστηκε 
σήμερα ως φιλοσοφία κατάρτισης μοντέλων εκπαίδευσης των 
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εκπαιδευτικών, που στόχο έχει να αναπτύξει δεξιότητες κριτικής και 
εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα μπορούν να διδάσκουν 
σε σχολεία και θα παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για τη διδασκαλία και το 
μαθησιακό έργο που κάνουν καθημερινά. Ετοιμάζονται με βάση ένα τέτοιο 
μοντέλο για αποκεντρωτικά συστήματα όπου όχι μόνο έχουν το δικαίωμα να 
λαμβάνουν αποφάσεις στο τοπικό επίπεδο, αλλά έχουν δικαιοδοσία λήψης 
απόφασης στο καθημερινό τους έργο. Η  Κύπρος και η Ελλάδα είναι δύο 
συγκεντρωτικά εκπαιδευτικά συστήματα όπου οι εκπαιδευτικοί έχουν ένα 
Εθνικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, έχουν δοτά σχολικά εγχειρίδια, αξιολογούνται 
κύρια για την αποπεράτωση της ύλης τους, άλλα έχουν βέβαια ελευθερία 
στην επιλογή της διδακτικής μεθόδου που θα εφαρμόσουν. Πως θα βλέπατε 
να συμβάλει η ανάπτυξη ενός τέτοιου μοντέλου πανεπιστημιακής κατάρτισης 
εκπαιδευτικών σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα, όπως είναι αυτό της Κύπρου 
και της Ελλάδας; 
 
Συντονιστής 
Θα πάρω τρεις-τέσσερις πρώτα ερωτήσεις/απορίες και στη συνέχεια θα σας 
δώσω το λόγο, κύριε Μπουζάκη και κύριε Carr. Αν η ερώτησή σας είναι 
προς τον κύριο Carr, μπορείτε αν θέλετε, να την υποβάλετε στα Ελληνικά 
γιατί έχουμε τη δυνατότητα να τη μεταφράσουμε. Παρακαλώ συνάδελφοι. 
 
Παρέμβαση 2 
Μπορώ να κάνω παρατήρηση σε κάποιο προβληματισμό μου στην 
εισαγωγική ομιλία που έγινε; 
 
Συντονιστής 
Όχι. Θα παρακαλούσα, αν είναι δυνατό, να μείνουμε στους δύο εισηγητές. 
Αύριο θα έχετε το χρόνο να κάνετε και παρατηρήσεις σχετικά με την όλη 
διεξαγωγή του συνεδρίου, περιλαμβανομένων και των εισαγωγικών 
τοποθετήσεων, της τοποθέτησης του Προέδρου του Ομίλου, ακόμα ίσως και 
της εισήγησης του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. 
 
Παρέμβαση 3 
My question is addressed to Dr. Carr Wilfred and I want to ask if the ultimate 
aim is to improve the quality of teaching and learning taking place within the 
educational system that we could agree that developing teachers produces 
developing schools. But this improvement is automatically connected with 
educational change and change should not underestimate teachers’ cultures 
which are highly resistant to educational change. This can be proved to 
represent an obstacle to accept the new teachers within the existing system. 
I want to ask what model of teacher and professional development is now on 
use in UK and how would you criticize such a model? 
 
Παρέμβαση 4 
Θα συνεχίσω το ερώτημα της κ. Παπαϊωάννου σχετικά με το πόσο σχετίζεται 
το εκπαιδευτικό σύστημα με το μοντέλο εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. Και ρωτώ: σε ποιο βαθμό προσδιορίζεται η ευθύνη που 
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αναλαμβάνει το κράτος για τη δημόσια εκπαίδευση; Αυτή η ίδια ευθύνη σε 
ποιο βαθμό προσδιορίζει και το μοντέλο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών; 
Και αν δηλαδή η ευθύνη του κράτους αυξάνεται για το δημόσιο σχολείο, θα 
πρέπει παράλληλα να αυξάνεται και η ευθύνη του κράτους για την 
εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών; Αυτή η ενισχυμένη ας 
πούμε, ευθύνη του κράτους που τείνει να επιδεικνύει για την εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών είναι απαραίτητα αντιστρατευόμενη για την αυτονομία των 
εκπαιδευτικών; 
 
Απάντηση από τον Dr. Wilfred Carr 
The models of teacher education are subject to controversy. Part of the 
controversy is what do we mean by quality. Quality leads very quickly to 
quality control. On the discourse, the language of quality is the language of 
quality control in industry which is not what we conventionally thought of as 
the language in which quality is being described. It’s the language of 
academic excellence and a language very different from the language which 
is now being used. 
 
Teacher resistance change. What we find with the most attempt to change 
education is that the model of change that is being used is a very 
technical/rational model. First of all we do the research and we find the 
theoretical solutions to these practical problems. Then we translate that 
knowledge into teaching materials, new curriculum, new pedagogies, new 
examination system. And then we disseminate that to classrooms. What 
happens is that it navigates through the classroom door because this is 
called the problem of teacher resistance. But of course nobody has ever 
thought that the only way you could get teachers to change what they do is 
to get them to change the way they understand what they do. Otherwise 
they assimilate and accommodate all innovation or dissemination to their 
existing ways of thinking and their existing cultures. Again it’s a model of 
change imported from engineering or from the hard sciences. Of course 
when you want to change a road or to make a new bridge you use some 
new materials. Roads and bridges don’t argue back. Teachers have too 
many ideas, their own values, their own ideas. So the only way to change is 
to develop those ideas, educate teachers so that they can understand the 
practice in ways which are different from the ways in which they’ve 
traditionally been understood. 
 
Συντονιστής 
Κύριε Μπουζάκη, έχει τρία-τέσσερα ερωτήματα που μπλέκονται. Αν θέλεις 
να δώσεις και συνοπτικές απαντήσεις, όσο το δυνατό πιο περιληπτικές, για 
να μπορέσω να πάρω και άλλες απορίες/ερωτήσεις ή και τοποθετήσεις των 
συνέδρων. 
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Απάντηση από τον Δρα Σήφη Μπουζάκη 
Είναι διαπλεκόμενες οι ερωτήσεις, οπότε απαντιούνται μάλλον με μια 
συνοχή. Μια πρώτη απάντηση στο σημαντικό ερώτημα εάν το μοντέλο της 
κριτικής θεωρίας, ή αυτή η προσέγγιση η φιλοσοφική, μπορεί να γίνει πράξη 
σε μοντέλα συγκεντρωτικά είναι ότι αυτό μπορεί να γίνει πολύ δύσκολα μέχρι 
και καθόλου. Αλλά πάντα υπάρχει μια σχετική αυτονομία του εκπαιδευτικού, 
ιδιαίτερα στα χαμηλά επίπεδα: νηπιαγωγείο, δημοτικό. Και το λέω αυτό 
επειδή έχουμε συχνά το άλλοθι: «Ξέρεις, έχω τα πάντα από το Υπουργείο, 
κλειστά προγράμματα, άρα έχω λίγα περιθώρια». Έχω πάντα περιθώρια. 
 
Σίγουρα, όμως, αυτή η προσέγγιση δένει άριστα με ένα μοντέλο 
αποκεντρωμένο, όπου η σχολική μονάδα έχει μια ανεξαρτησία, αυτονομία να 
αποφασίζει. Θα έλεγα όπως ήταν τα σχολειά-σχολικοί κήποι στην Αγγλία, 
μέχρι το ’88 όπου ο εκπαιδευτικός είχε εξουσία να αποφασίζει για 
πρόγραμμα, περιεχόμενο, ακόμα και μεθόδους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάω 
και στο επόμενο ερώτημα, με περσινή διακήρυξη μιλά για την πρόκληση της 
αποκέντρωσης. Μας μιλά μάλιστα για τέσσερις προκλήσεις όπου πια η τάση 
είναι η σχολική μονάδα, η οποία για μια σειρά από λόγους θα 
αποκτήσει/αποκτά αυτονομία και εξουσία. Άρα, λοιπόν, εκεί υπάρχει πεδίο 
της δόξης λαμπρό να μπορεί κανείς να περάσει και άλλα μηνύματα στα 
παιδιά. Γιατί, όπως είπε κάποιος, «είναι πια το κράτος πολύ μεγάλο για τα 
μικρά προβλήματα και πολύ μικρό για τα μεγάλα προβλήματα». Γιατί πια 
από ανάγκη θα πάει στη σχολική μονάδα, όπου αν όλοι εμπλακούν κι αν ο 
δάσκαλος είναι εκπαιδευμένος με αυτή τη θεωρία, μπορεί πράγματι να γίνει 
και μετασχηματιστής. 
 
Όπως είπα, το κράτος θα αναγκαστεί πια και για οικονομικούς λόγους να 
πάει στο σχολείο, στην περιφέρεια, στην τοπική κοινωνία. Ήδη αλλού, 
ξέρετε, ότι και οικονομικά κάποια σχολεία κάνουν συμβάσεις με συμβόλαια, 
με εταιρείες, με χορηγούς και εισπράττουν χρήματα. Κι έτσι επειδή πια το 
κράτος δεν μπορεί να καλύψει όλες τις δαπάνες, τις εκχωρεί ως «εξουσία» 
στη σχολική μονάδα, όπως συμβαίνει στην Αμερική και σε άλλες χώρες με 
εταιρείες ιδιωτικές οι οποίες δίνουν τέτοια χρήματα. Δρουν σαν μοντέλο για 
την Ελλάδα και εδώ. 
 
Από την άλλη πλευρά, θα σας πω ότι για την Ελλάδα, επειδή ίσως εδώ 
γίνεται μια αναφορά που δεν αφορά την Ελλάδα, αν και έχουμε 
συγκεντρωτικό σύστημα, επειδή από το ’74 και μετά ουδεμία αξιολόγηση 
έχουμε, ουδείς αξιολογεί ουδένα. Μην παίρνετε ως άλλοθι για μας ότι εμάς η 
κριτική θεωρία δεν μπορεί να εφαρμοστεί επειδή δεν έχουμε κανένα 
μπαμπούλα επιθεωρητή! Δεν τον έχουμε, άρα έχουμε ακόμα και άλλα 
περιθώρια αυτονομίας του εκπαιδευτικού να κάνει πράγματα ως αυτόνομο 
και στοχαστικοκριτικό άτομο. Εμείς δεν έχουμε αξιολόγηση. Ναι, κι αυτό 
συμβαίνει. Ξέρετε, έχουμε πια αποκλίσεις και πολλά επίπεδα. Κάποιοι 
κάνουν θαύματα χωρίς καμιά αξιολόγηση, κάποιοι άλλοι κοιτάνε το ρολόι να 
φύγουν. Σύμφωνοι; Να ‘μαστε κι εδώ σαφείς. 
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Τώρα για το ιδεατό μοντέλο και κλείνω με αυτό. Εγώ ο συγκριτικός δε 
διανοούμαι να οδηγηθώ σε δια ταύτα και συνταγές. Η εισήγηση μένει 
«ανίχνευση τάσεων», ενδεχομένως εντοπισμός στοιχείων που ίσως να είναι 
χρήσιμα για μια άλλη χώρα. Όμως, σε καμιά περίπτωση αντιγραφή άλλων 
μοντέλων τα οποία έχουν μια άλλη ιστορία, μια άλλη κουλτούρα, άλλες 
συνθήκες εφαρμογής. 
 
Και τέλος, αν θα πω: «Το μοντέλο του Άγγλου σήμερα εκπαιδευτικού είναι το 
πιο καλό», αυτό είναι σίγουρα καλό για την αγγλική πολιτική που θέλει αυτό 
το μοντέλο. Για μας όμως, ίσως όχι. Αν δηλαδή έχουμε ένα δάσκαλο που 
μαθαίνει απλώς Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία μες στο σχολείο, χωρίς θεωρία 
και έρευνα τότε γι’ αυτούς είναι το καλό μοντέλο, αλλά δεν είναι για μας, 
ίσως. Θέλω να πω ότι κανείς ανιχνεύει στοιχεία από διάφορα μοντέλα και 
προσπαθεί να υιοθετήσει ότι εναρμονίζεται με την κουλτούρα του, την 
ιστορία του και τα δικά του δεδομένα. Αλλά ποτέ αντιγραφές. Η Ελλάδα έχει 
υποφέρει με αντιγραφές βαρβαρικών μοντέλων για περίπου έναν αιώνα και 
παραπάνω. 
 
Το ερώτημά μου έχει σχέση με τον προβληματισμό του κ. Μπουζάκη, κάτι 
που τελευταίως, κ. Μπουζάκη, με απασχολεί και μένα υπαρξιακά θα έλεγα. 
Νομίζω ότι είναι ώρα να πούμε ευθαρσώς το δικό μας «mea culpa» οι 
εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων. Πιστεύω ότι έχουμε αποτύχει όλα αυτά τα 
χρόνια σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης να εμπεδώσουμε το σεβασμό 
στη διαφορετικότητα, την ανοχή, τη συνύπαρξη, αν θέλετε, την 
πολυπολιτισμικότητα. 
 
Βεβαίως, όταν έχουμε να κάνουμε με λαούς που είναι ανώτεροι από εμάς, 
τότε γινόμαστε οσφυοκάμπτες. Τι γίνεται όμως όταν έχουμε λαούς που είναι 
πιο φτωχοί από μας; Μάλλον που ζουν σε συνθήκες οικονομικά χειρότερες 
από ότι περάσαμε εμείς. Και αναφέρω ως παράδειγμα τους Φιλιππινέζους, 
τους κατοίκους της Σρι-Λάνκα, τους Άραβες και προσφάτως τους 
Τουρκοκύπριους που ανακαλύψαμε αφού βγήκαν από τη φυλακή τους. Εκεί 
τότε, πιστεύω, αποδεικνύουμε όλη αυτή μας την τάση για υποτίμηση, 
εξευτελισμό, ισοπέδωση, αν θέλετε, κι ακόμα τα σύνδρομά μας του 
εθνορατσισμού και του σωβινισμού. 
 
Λυπάμαι που το λέω, δυστυχώς, εμείς διδάσκαμε τόσα χρόνια το «Δεν 
Ξεχνώ», διεκδικούσαμε την κατεχόμενη γη μας με πόνο. Προσωπικά είπα 
στους μαθητές μου ότι θα ήθελα να κλείσω τα μάτια μου και να βρεθώ 30 
χρόνια πριν, όπως ήταν η κατεχόμενη γη μας, όταν εγώ ήμουν τελειόφοιτη 
Λυκείου. Αυτό θέλουμε, ξεχνώντας ασφαλώς και μη υπολογίζοντας ότι εκεί 
κατοικούν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Αυτό κ. Μπουζάκη νομίζω ότι είναι η 
αιτία αυτών των αποτελεσμάτων, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτής της 
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έρευνας, γιατί εμείς νιώθαμε ότι, ναι, τη θέλουμε τη γη μας. Είναι δική μας η 
γη μας, αλλά να μην υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, μόνο εμείς. 
Και να μου επιτρέψετε τελειώνοντας, εν κατακλείδι, να αναφέρω κάτι που 
έχω ακούσει από το βουλευτή του ΑΚΕΛ κ. Χατζηγεωργίου και μου άρεσε. 
Στα 3000 χρόνια ιστορίας που έχουμε σ’ αυτό το νησί η μόνη φορά που 
καταφέραμε να είμαστε μόνοι μας είναι από το ’74 και πέρα. Ως τότε είχαμε 
κατακτητές αποικιοκράτες. Από το ’74 μέχρι τώρα, για 30 χρόνια, παλέψαμε 
μόνοι μας, καταφέραμε να κυβερνηθούμε και να κυβερνήσουμε, χωρίς να 
έχουμε κανένα πάνω απ’ το κεφάλι μας, χωρίς να μοιραζόμαστε με κανένα 
τίποτε άλλο. Φαίνεται ότι μας άρεσε, ευημερήσαμε, καλοπερνούμε και δε 
θέλουμε κανένα άλλο στα πόδια μας. Και τα παιδιά μας από μας παίρνουν. 
Εμείς τους διδάξαμε αυτά. Πώς θα ανέχονται κάποιον άλλο; Ευχαριστώ 
πολύ. 
 
Συντονιστής 
Ακούστηκε η τοποθέτηση της κ. Λυσάνδρου για το δικό της ή το δικό μας 
«mea culpa». Το δικό της σίγουρα. Εν πάση περιπτώσει. Έχετε το δικαίωμα 
μια και παρασύρθηκα και ανέχτηκα προσωπικές τοποθετήσεις, να κάνετε και 
προσωπικές τοποθετήσεις. Αλλά θα παρακαλούσα να μείνουμε γύρω από 
τη θεματική του συνεδρίου. 
 
Παρέμβαση 6 
My question is addressed to Professor Carr. It is actually about the notion of 
accountability in the era of post modernity. Is it actually a goal allied to post 
modernity or is it again a return to modernity; a paradigm being criticized for 
the subordination of people and, actually has the post modern era or the 
post modern philosophy achieved to develop a mechanism for the liberation 
of people or is it again a new rationality repeating the former? 
 
Παρέμβαση 7 
Εγώ αναρωτιέμαι ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος ή η ευθύνη των ανώτατων 
ιδρυμάτων και των εκπαιδευτικών για το μοντέλο εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών που εφαρμόζεται σε μια χώρα. Υπάρχει, πιστεύω, διάσταση 
μεταξύ του εκπαιδευτικού κόσμου που υποστηρίζει το κριτικό μοντέλο και 
της πολιτείας που τείνει προς το θετικιστικό μοντέλο. Αλλά η πολιτεία έχει 
την ευθύνη για το πώς λειτουργούν τα σχολεία. Για τα αποτελέσματα που 
δεν είναι ενθαρρυντικά δεν ευθύνεται μόνο η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, 
ούτε ευθύνονται μόνο οι εκπαιδευτικοί, αλλά ευθύνονται και ο τρόπος 
λειτουργίας των σχολείων, τα μέσα, η γραφειοκρατία που υπάρχει, ο 
συγκεντρωτισμός. Άρα, μήπως υπάρχει και κάποιο πρόβλημα ενημέρωσης 
της κοινωνίας; Οι βαθμοί πάντα υπερτερούν και συγκαλύπτονται αλλά 
προβλήματα; Υπάρχει κάποιο συμφέρον πίσω από αυτό, την τάση δηλαδή 
να πηγαίνουμε προς το θετικισμό; Και υπάρχει δύναμη στον εκπαιδευτικό 
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κόσμο για επηρεασμό της πολιτικής και της κοινωνίας γενικότερα; Τι 
μπορούμε εμείς να κάνουμε; 
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Παρέμβαση 8 
Έχω δύο τοποθετήσεις/ερωτήσεις, αλλά πριν προχωρήσω δε θα μπορούσα 
να αφήσω ασχολίαστα αυτά που είπε η κ. Λυσάνδρου, τα οποία νομίζω μας 
θίγουν ως λαό και ως κράτος, διότι μας έχουν παρουσιάσει ως ένα κράτος 
εθνορατσιστών που δε θέλουμε κανένα να ζει μαζί μας και ότι θέλουμε να 
ζούμε πάντα μόνοι μας. Αν ήταν έτσι τα πράγματα, λυπούμαι δε θα είχαμε 
θέση ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ζητούμε και απαιτούμε είναι 
να αναγνωριστούμε ως ισότιμοι πολίτες, ευρωπαίοι πολίτες, με 
κατοχυρωμένα τα ανθρώπινά μας δικαιώματα, γιατί δεν είμαστε πολίτες 
δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας και φυσικά τα ίδια δικαιώματα θα πρέπει να 
αναγνωριστούν και για τους Τουρκοκύπριους. Αυτή είναι η λύση που 
θέλουμε και επιδιώκουμε και αυτό διδάσκουμε στα παιδιά μας τόσο χρόνια. 
Τους διδάσκουμε ότι δεν πρέπει να ανέχονται το άδικο, αλλά ότι πρέπει να 
αποδέχονται όλους τους ανθρώπους ανεξάρτητα κουλτούρας, πολιτισμού ή 
θρησκείας. 
 
The first question is for Professor Carr. 
It is related to the previous question. How would teachers be educated to 
face the needs of a post modern society especially the social and emotional 
needs of children living with two mothers or fathers or with a parent working 
all day and not spending sufficient time with their children. In Cyprus this 
problem is not so acute as in England, I guess, but is increasing constantly. 
 
Η άλλη ερώτηση αναφέρεται στον κ. Μπουζάκη. 
Συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι οι αλλαγές στην εκπαίδευση γίνονται με τη 
βοήθεια και τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Όμως, όπως και σεις είπατε, 
σε ένα συγκεντρωτικό σύστημα, όπως είναι το σύστημα της Κύπρου, 
χρειάζεται σωστός και ολοκληρωμένος προγραμματισμός των αλλαγών και 
των καινοτομιών που επιδιώκονται στην εκπαίδευση, βασισμένα σε ένα 
σχέδιο δράσης, βραχυπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο. Κι αυτό πρέπει να γίνει 
από τα υψηλότερα στρώματα της εκπαίδευσης και όχι να λέγεται ότι οι 
αλλαγές πρέπει να ξεκινήσουν από τη βάση, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς, 
όπως πιθανόν να γίνεται σε ένα εντελώς αποκεντρωτικό σύστημα. 
Ευχαριστώ. 
 
Παρέμβαση 9 
Το πρώτο που θα ήθελα να ρωτήσω είναι αν υπάρχουν μοντέλα 
εκπαίδευσης του εκπαιδευτικού στο χώρο εργασίας του και το δεύτερο που 
θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής: «Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
πρέπει να γίνεται σαν πρόταση προς τους εκπαιδευτικούς ή σαν υποχρέωσή 
τους, αφού δεχτούν την εκπαίδευση να την υιοθετήσουν και να την 
εφαρμόσουν;» 
 
Απάντηση από το Δρα Σήφη Μπουζάκη 
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Δε θα ήθελα κι εγώ να πω «mea culpa», επειδή έβαλα έναν προβληματισμό 
με πάρα πολύ σεβασμό και πολύ προσοχή ως ένα πρώτο βήμα για μελέτη 
και έρευνα. Μην αυτομαστιγώνεστε βιαστικά. Είναι σίγουρα ένα θέμα 
πολυπαραγοντικό. Θέλει προσέγγιση με σοβαρές πια μελέτες για να 
ανιχνεύσει κανείς και να εντοπίσει ενδεχομένως συνάφειες. Ούτε καν 
υπόθεση έκανα. Αλλά με απασχολεί, όπως κι εσάς όλους, το πρόβλημα που 
εμείς, με βάση το ΕΚΕ στην Ελλάδα, προκύπτει ότι έχουμε πρόβλημα 
ρατσισμού. Τα πορίσματα αυτά είναι αποτελέσματα έρευνας που έκανε το 
Εθνικό Κέντρο Έρευνας. Εδώ απλά επειδή τώρα κάποια άρθρα 
δημοσιεύονται είναι καλά να τα δει κάποιος με πολλή προσοχή και σεβασμό. 
Και πάλι όμως κανείς δεν πρέπει να αυτομαστιγώνεται ότι με ευθύνη του εκεί 
οδηγηθήκαμε. Είναι πολλοί οι παράγοντες, οι μεταβλητές. Πρέπει να το δει 
κανείς με βάση προσεκτικές μελέτες. 
 
Είναι πραγματικότητα ότι εδώ και μια εικοσαετία το κράτος έκανε θεσμικά 
άλματα να αναβαθμίσει την εκπαίδευση εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια και 
αλλού. Μετά το ’90 διαπιστώνει κανείς ξανά έναν εναγκαλισμό του κράτους, 
σχεδόν ασφυκτικό, στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Σε κάποιες χώρες 
συγκεκριμένες τα θέματα αυτά ερμηνεύονται με βάση και τις εξελίξεις, ειδικά 
μετά το ’90. Επειδή, όμως, το κράτος όντως χρηματοδοτεί, νομιμοποιείται να 
παρεμβαίνει. 
 
Όμως, υπάρχει μια κίνηση που είναι ανησυχητική. Να αφαιρέσουμε από το 
Πανεπιστήμιο που είναι ο φυσικός χώρος εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
σημαντικές αρμοδιότητές του και να τις πάμε στο σχολείο και όχι απλά 
πάντρεμα θεωρίας και πράξης. Αυτό με ανησυχεί ως ερευνητή. Γιατί αν πάμε 
μόνο στο σχολείο και τοποθετήσουμε ένα δάσκαλο δίπλα από έναν έμπειρο 
δάσκαλο, θα γίνει θαυμάσιος τεχνοκράτης. Θα έχει εξαίρετη επιτυχία στο να 
κάνει το μάθημά του με ένα συγκεκριμένο βιβλίο, αλλά θα έχει αποψιλωθεί 
εντελώς από οποιεσδήποτε θεωρίες και έρευνες. Θα μάθει απλά να κάνει το 
μάθημά του. Εκεί υπάρχει η ανησυχία γιατί η τάση αυτή είναι υπαρκτή. 
Επομένως, εκεί είναι και ο θετικισμός. Ενισχύεται ακριβώς επειδή υπάρχει 
μια επιστροφή ενός κράτους εξουσίας που θέλει να τα ελέγχει όλα και δεν 
αφήνει πολλά περιθώρια αυτονομίας στον εκπαιδευτικό. 
 
Τώρα υπάρχουν πολλές μορφές ενδοϋπηρεσιακής και εργασιακής 
επιμόρφωσης. Σίγουρα για την επιμόρφωση το κράτος έχει την ευθύνη. Από 
τη στιγμή που θα διοριστεί ο εκπαιδευτικός, το κράτος το οποίο 
χρηματοδοτεί την εκπαίδευση νομιμοποιείται να παρεμβαίνει με 
προγράμματα τα οποία σαφώς έχουν να κάνουν και με το ίδιο, ιδιαίτερα σε 
Ελλάδα και Κύπρο. Φαντάζεστε διορισμό καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης 
εντελώς, μη θυμώσετε πάλι εδώ, απαιδαγώγητο. Εδώ οφείλει να παρέμβει 
το κράτος και να κάνει αυτό που κάνετε κι εσείς εδώ πέρα πάρα πολύ καλά, 
ενδοϋπηρεσιακή επιμόρφωση. Άλλο πράγμα να έχω έναν καλό Φυσικό, 
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Μαθηματικό, Γεωλόγο ή Φιλόλογο και άλλο πράγμα να τον κάνω 
εκπαιδευτικό. Δεν τον κάνουμε ακόμα ούτε εμείς ούτε εσείς εκπαιδευτικό. 
Τον κάνουμε άριστο Φιλόλογο. Εκεί, λοιπόν, σωστά παρεμβαίνει το κράτος 
και απαιτεί πριν γίνει εκπαιδευτικός να τον επιμορφώσει. Επομένως, εκεί 
έχει μια απόλυτη νομιμοποίηση. 
 
Και βέβαια ο προγραμματισμός και ο σχεδιασμός, όπως σωστά είπατε κ. 
Κυπριανού, πρέπει να αρχίσει από ψηλά αλλά από κει πέρα όταν 
εξακτινώνεται, αλίμονο αν δεν έχεις συμμέτοχους όλους τους χρήστες 
παιδείας. Χρειάζεται να γίνει πια υπόθεση όλων από δω και πέρα. Να 
ξεκινήσει από πάνω με ένα σχεδιασμό, έναν προγραμματισμό και στη 
συνέχεια από κει και κάτω να υπάρξει εμπλοκή όλων των άλλων φορέων. 
 
Παρέμβαση 10 
My question is addressed to Professor Carr. 
It is actually about the notion of accountability in the ear of post modernity. Is 
it actually a goal allied to post modernity or is it again a return to modernity; 
a paradigm being criticized for the subordination of people and, actually has 
the post modern era or the post modern philosophy achieved to develop a 
mechanism for the liberation of people or is it again a new rationality 
repeating the former? 
 
Απάντηση από τον Dr. Wilfred Carr 
Can I just say about accountability within modern or post modern societies. 
Nobody, I don’t think, believes that teachers should not be accountable for 
their actions, but again the accountability can take different forms. Now the 
approach to accountability which is now dominant in the UK and many other 
countries is that the teacher are made technically accountable for the 
outcomes that they achieve through their performance, so if you like, they 
are accountable for results for what they achieve and how effectively they 
achieve them. The question is that an appropriate way of judging the 
accountability of teachers – this applies to teachers in universities like myself 
as well as teachers in schools – are not only accountable, in that sense they 
are also morally answerable. 
 
The question is not just what has the teacher done effectively, but also is it 
right, was it appropriate, was it good, was it educationally worthwhile. But 
these are not instrumental, these are note technical questions which 
teachers can be made technically accountable but they are certainly 
examples of how teachers can be made morally answerable. So we import 
the model from elsewhere and say it works in industry or in productive 
industries, but will only work in education if we are prepared to make 
education into a productive industry. But that’s’ because education is not 
part, as I said or historically has not been part of the economic sphere, but 
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part of the cultural sphere-the way in which education transmits and critically 
revises its cultural values in societies; and teachers are answerable to how 
they do that. My view is that those kind of approaches are based on an 
inaccurate analysis of the future and of the conditions under which future 
generations will live in the kind of world in which they will live. Which leads 
us to the second question, which was about teacher education and post 
modern society. I think, we have to display some imagination and some 
anticipation of what we mean when we talk about the post modern world of 
the 20th century. These are a cultural of modernity; an age which is now 
rapidly disappearing. So, schools will disappear. Sooner that we think. 
 
The idea of knowledge in the age of Information Technology as something 
that can be broken down or divided and compartmentalized into a range of 
subjects which can then be taught by a teacher to a class of children will, 
very quickly no longer make any sense. Already textbooks are looking very 
antiquated. My own children, if they want information they use the Internet. It 
is quicker, it is easier and you can find information about anything from 
anywhere quickly. Think about this future world. Unlike the past, where we 
could prepare children, we could prepare the future generation for the world 
on the basis of an understanding of what kind of aspects of our social world 
modern world is defined precisely by unpredictability, uncertainty and rapid 
which anticipates exactly what people will need to know and learn in order to 
participate in that kind or world In my own country now, we have means is I 
can teach students in Sheffield because they are e-mail accessed, the 
programs are available through web CT and they get access to all the library 
material on the Internet. The implications of globalization and 
technologization for teaching and therefore for the education of teachers 
require us to find new ways of educating teachers. The models that we have 
are just no longer credible. My view is that just as all we can do in terms of 
the education of pupils is produce pupils who are - …… What everybody 
assumes here is that you are preparing pupils for life in the culture and 
community which you call Cyprus. 
 
I have three daughters. One is working in Texas one is working in Italy and 
the other in London. The one who is working in London has been working in 
Japan and Germany. This is the future. It is globalized and technologized. 
The one thing you cannot do is have a blueprint. The existing models of 
teacher education we have, presuppose that you can plan rationally, 
technically, for what these children will wish to know in the future. But we 
don’t know. I mean, what we know is that in this world they have got to be 
flexible and adaptable. Somebody predicts now that the present generation 
will change their profession, their occupation 4, 5 or 6 times in their lifetime. 
How do you prepare then, for that? 
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Just one final point. The point is that just as we prepare pupils for that, so we 
want teachers who are adaptable, flexible, reflective, creative etc. 

 
Συζήτηση για τις ομιλίες των κ.κ. Π. Ξωχέλλη, Γ. Φιλίππου  

και της κ. Π. Χατζηθεοδούλου - Λοϊζίδου 
 
 
1. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ποιότητα στην εκπαίδευση 
Ομιλητής: Δ. Ξωχέλλης, Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
 
2. Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Κύπρο 
 
Ομιλητής: Δρ Γεώργιος Φιλίππου, Καθ. Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
3. Το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης υποψηφίων 

εκπαιδευτικών Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΠΠΚΥΕ) 

 
Ομιλήτρια:  Δρ Παυλίνα Χατζηθεοδούλου-Λοϊζίδου  

Καθηγήτρια Παιδαγωγικών ΠΙ 
 
Συντονιστής: Δρ Νίκος Ορφανίδης 
  Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 
 
 
Ο συντονιστής της συζήτησης ευχαρίστησε τους εισηγητές για τις πολύ 
ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις τους και έδωσε το λόγο στους συνέδρους για 
ερωτήσεις και παρεμβάσεις. 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ 
 
Ερώτηση 1 
Ήθελα να ρωτήσω κάτι για την ποιότητα. Βέβαια, η ποσότητα είναι 
απαραίτητη και κρίνουμε το αποτέλεσμα με εκείνο που λέμε ποιότητα. 
Δηλαδή, αν το ποσοτικό έργο το οποίο έγινε, είναι τελικά και ποιοτικό. Αυτή 
είναι η θέση μου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον εκπαιδευτικό, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι υπάρχει σήμερα μια μετακίνηση του αποτελεσματικού δασκάλου 
στον ποιοτικό δάσκαλο και σε επέκταση στο ποιοτικό σχολείο: Με όλα εκείνα 
που ανέφερε προηγουμένως ο κ. Ξωχέλλης σχετικά με το φάσμα το 
ποιοτικό, το οποίο σήμερα παρουσιάζεται στη σύγχρονη αντίληψη της 
ποιότητας της εκπαίδευσης που σημαίνει στην πραγματικότητα ότι ο 
δάσκαλος πρέπει να είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να υπερβαίνει τα όρια 
του, ούτως ώστε να γνωρίζει τι είναι εκείνα που συμβαίνουν γύρω του και όχι 
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απλώς πως μπορεί να κάνει ένα μάθημα σε μια εποχή παγκοσμιοποίησης 
και της ολικής αντίληψης των πραγμάτων του σύμπαντος. 
 
 
Ερώτηση 2 
Από την τόσο πλούσια σοδειά από την εισήγηση του κ. Ξωχέλλη κάποια 
ερανίσματα απορίας-διευκρίνισης: Εγκυναίκωση του πληθυσμού των 
εκπαιδευτικών. Γιατί το θεωρείτε πρόβλημα; Αποκλίνουσα σκέψη, βασικός 
στόχος. Λειτουργεί ή προωθούμε τη συγκλίνουσα σκέψη. Ενσωμάτωση 
μαθητών διαφορετικής εθνικής προέλευσης. Γιατί ενσωμάτωση; Και μια 
μικρή απορία-πρόκληση προς την κ. Χατζηθεοδούλου. Με το χέρι στην 
καρδιά και το νου αποδέχεσαι ότι πετυχαίνει το στόχο του το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο ή μήπως υπάρχει ανάγκη χαλάσματος και χτίσματος της 
αποστολής του; Αν όχι χαλάσματος. 
 
Ερώτηση 3 
Θέλω να αναφερθώ κυρίως στην εισήγηση του κ. Ξωχέλλη. Είναι γεγονός ότι 
υπάρχει μια δυσαρέσκεια και ανία, ειδικά στο διδασκαλικό επάγγελμα οι 
τάσεις φυγής αυτές εκτονώνονται πρώτα ίσως λόγω της επαγγελματικής 
εξασφάλισης που υπάρχει στους Κύπριους εκπαιδευτικούς αλλά και του 
στενού περιεχομένου κατάρτισης, κάτι που έχει λεχτεί από τον κ. Ξωχέλλη 
ούτως ώστε να μη τους δίνει το περιθώριο αλλαγής καριέρας. Μήπως αυτό 
το δικαίωμα φυγής θα πρέπει να απασχολήσει τα προγράμματα κατάρτισης 
και είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο; Και κάτι άλλο ερώτημα που 
απευθύνεται στον κ. Φιλίππου. Κάποιες έρευνες έχουν δείξει ανάμεσα στους 
φοιτητές του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής (ΕΠΑ) να παρουσιάζεται μια 
διάσταση ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη. Ποια είναι η αναστοχαστική 
περίσκεψη του ιδίου του Τμήματος ΕΠΑ για να υπερβεί αυτό το χάσμα 
θεωρίας και πράξης; 
 
Ερώτηση 4 
Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα που έθιξε ο κ. Ξωχέλλης που αφορά τον 
εθισμό των μαθητών της νέας γενιάς, όπως αναφέρθηκε στις δημοκρατικές 
διαδικασίες. Θα ήθελα να προβληματιστούμε πάνω στο θέμα του πώς οι 
μαθητές μας σήμερα εθίζονται σε αυτές τις δημοκρατικές διαδικασίες. Τι 
ρόλο παίζει ο δάσκαλος μέσα σε εισαγωγικά, με κεφαλαίο θα έλεγα 
δάσκαλος;  Προέρχομαι από τη Μέση Εκπαίδευση και διαπιστώνω ότι δε 
δίνουμε ευκαιρίες στους μαθητές μας να εκφράζουν απόψεις, θέσεις, να 
συμμετάσχουν σε διαδικασίες που τους αφορούν, αφορούν τις δικές τους 
θέσεις στο σχολικό χώρο και στην κοινωνία γενικότερα. Δεύτερη θέση-
ερώτηση, θα ήθελα να θιχτεί το θέμα των μέσων που διαθέτει το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού όσον αφορά την εφαρμογή αυτών που διδάσκονται 
στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, δηλαδή, την εφαρμογή στην πράξη των 
θεωριών που διδάσκονται στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αναφέρομαι στο 
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θέμα των μεντόρων που έθιξε η κ. Χατζηθεοδούλου. Με ποια κριτήρια 
επιλέγονται; Πόσο ο θεσμός αυτός βοηθά έναν εκπαιδευτικό που έχει να 
κάνει με την επιμόρφωσή του για να μπει και να διδάξει στα σχολεία; Θέλω 
να αναφέρω ότι έχω έλθει από την Ελλάδα με 21 χρόνια υπηρεσίας στον 
ελλαδικό χώρο και αναγκάστηκα να περάσω στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο την 
προϋπηρεσιακή κατάρτιση των επτά μηνών τη δεύτερη χρονιά, αυτό που 
μεταφέρεται, κατά την άποψή μου, και έχουν μεταφερθεί πολλές φορές και 
άλλα σημεία από τις επιχειρήσεις, από τη βιομηχανία που εκεί μπορεί να 
είναι πολύ ικανοποιητικό το μοντέλο αυτό, το κριτήριο αυτό της ποιότητας, 
δεν νομίζω ότι στην εκπαίδευση αυτό το πράγμα ικανοποιεί. 
 
Σε ό,τι αφορά στην εκγυναίκωση του επαγγέλματος που λέχθηκε ότι είναι 
πρόβλημα. Σήμερα αντιμετωπίζουμε και συγκυριακά προβλήματα που μας 
δίνει η εκπαίδευση, πέραν των δομικών προβλημάτων που έχει, η μεγάλη 
ανεργία των εκπαιδευτικών σε πολλές χώρες και ένα άλλο πρόβλημα όχι της 
ίδιας διάστασης και της ίδιας εμβέλειας είναι και το γεγονός ότι έχουμε στην 
εκπαίδευση όλο και περισσότερο ένα πολύ μεγάλο, αναντίστοιχο με τα 
πληθυσμιακά μεγέθη, πληθυσμό γυναικών στην εκπαίδευση. Παλιά λέγαμε 
επάνδρωση, σήμερα πρέπει να λέμε μάλλον επιγυναίκωση. Εγώ δεν το 
κρίνω αυτό αρνητικά. Λέγω ότι αυτό έχει και τις επιπτώσεις του. Σε ό,τι 
αφορά, για παράδειγμα, στα μικρά παιδιά, στο ρόλο της γυναίκας και του 
άνδρα, στο ρόλο των δύο φύλων απέναντι στον εκπαιδευτικό. Έχει, επίσης, 
άλλες διοικητικές δυστυχώς καμιά φορά επιπτώσεις και τίθεται γενικότερα 
αυτό το θέμα, με αυτή την έννοια το είπα, και συζητείται στη βιβλιογραφία. 
Θέτω περισσότερο τις παιδαγωγικές επιπτώσεις. Δε με ενδιαφέρουν εμένα 
ως επιστήμονα οι διοικητικές, αλλά δεν μπορώ να κλείσω τα μάτια μου 
μπροστά σε αυτό. Όσον αφορά στις παιδαγωγικές επιπτώσεις, το παιδί, 
ιδιαίτερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να έχει στη διάθεσή του 
πρότυπα και των δύο ρόλων και του αντρικού και του γυναικείου φύλου. 
Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση φτάνουμε να έχουμε καμιά φορά 80% και 
90% να στελεχώνεται η εκπαίδευση με γυναίκες. Δεν έχουν καμιά σημασία 
αυτά που λέγω με την αναγνώριση της ισότητας των δύο φύλων. 
 
Όσον αφορά στην αποκλίνουσα σκέψη, αν καλλιεργείται, θα έλεγα δυστυχώς 
η εκπαίδευση ανέκαθεν δίνει μεγάλη έμφαση και ικανοποιείται με τη 
συγκλίνουσα σκέψη. Και αν το προεκτείνει αυτό με το μαθητή τον καλό, τον 
υποτακτικό, αυτό που μαθαίνει καλά το μάθημά του. Βεβαίως, η 
αποκλίνουσα σκέψη είναι ζητούμενο στην εκπαίδευση. 
 
Σε ό,τι αφορά στην ενσωμάτωση μαθητών διαφορετικής προέλευσης, ζούμε 
σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, αφού έχουμε αλλοδαπούς μαθητές στα 
σχολεία μας σε υψηλά ποσοστά 60% και 70%, ιδιαίτερα στη Μέση 
Εκπαίδευση αλλά και στην Πρωτοβάθμια, μαθητές σε πολύ διαφορετική 
θρησκευτική, φυλετική, γλωσσική προέλευση κι επομένως δεν μπορούμε να 
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κάνουμε στην εκπαίδευση ωσάν να είχαμε μπροστά μας μαθητές που έχουν 
την ίδια γλώσσα και την ίδια πολιτισμική προέλευση. Αν δεν καταφέρουμε να 
ενσωματώσουμε σταδιακά και να υποστηρίξουμε την ένταξη αυτών των 
μαθητών στο σχολικό πληθυσμό γενικότερα, τη σχολική έπρεπε να αφήσω 
το σχολείο μου στην Ελλάδα και να ’ρθω να διδαχτώ εδώ πώς να μπω στα 
σχολεία. Ομολογώ ότι απογοητεύτηκα. Και από το Παιδαγωγικό και από τον 
τρόπο που εφαρμόστηκαν όλα αυτά στα σχολεία.  
 
Ερώτηση 5 
Θα ήθελα να υποβάλω μια ερώτηση στον κ. Ξωχέλλη. Μιλήσατε για τη 
διαπολιτισμική αντίληψη. Θα ήθελα να τονίσω ότι υπάρχει κλίμα ανοχής από 
τις χώρες υποδοχής. Μήπως όμως θα πρέπει να υπάρχει και κλίμα 
σεβασμού από τους μετανάστες. Στον κ. Φιλίππου χάρηκα που άκουσα ότι 
μετά το πτυχίο θα δίνεται ακόμη ένας χρόνος για εκπαίδευση των 
πτυχιούχων και θέτω το θέμα ως φιλόλογος. Υπάρχουν φιλόλογοι που 
τελειώνουν και αρχαία δε διδάσκονται στο πανεπιστήμιο και μπαίνουν στην 
τάξη ύστερα να διδάξουν αρχαία; Ποια είναι η θέση σας κ. Φιλίππου πάνω 
σε αυτό το θέμα; 
 
Ερώτηση 6 
Έχουν γίνει κάποιες σκέψεις και κάποια προγράμματα που αφορούν την 
επαγγελματική ανάπτυξη των εν ενεργεία εκπαιδευτικών, γιατί η πλειοψηφία 
όσων είμαστε εδώ είμαστε εν ενεργεία εκπαιδευτικοί, ούτως ώστε να παρέχει 
ένα ποιοτικό πρόγραμμα επαγγελματικής ανάπτυξης σε όσους είναι ήδη εν 
υπηρεσία. Φυσικά, από ό,τι έχει αναφερθεί από τον κ. Φιλίππου εμείς 
είμαστε η πιο παλιά γενιά εκπαιδευτικών που έχουμε αποφοιτήσει από την 
Παιδαγωγική Ακαδημία. Από ό,τι διαβλέπω οι αρχές εκπαίδευσης των 
εκπαιδευτικών δεν έχουν αλλάξει και πολύ, δηλαδή είχαμε τα μαθήματα 
βασικού κορμού, μεθοδολογίας, τη διδακτική εξάσκηση και ακόμη 
περισσότερες εξειδικεύσεις. Ομολογώ να πω ότι οι δικές μας εξειδικεύσεις 
ήταν ακόμη πιο ποιοτικές. Όμως νιώθουμε την ανάγκη να εναρμονιστούμε 
με το τι γίνεται τώρα. Η εισήγησή μου είναι η εκπαίδευση, ακαδημαϊκή πλέον, 
να στρέψει λίγο την προσοχή της και προς εμάς. 
 
Απάντηση από τον κ. Ξωχέλλη 
Δύο ερωτήσεις ήταν αν το ποσοτικό έργο ήταν και ποιοτικό ή τι γίνεται με τη 
μετακίνηση της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου στην ποιοτική 
διάσταση. Θα ήθελα να επισημάνω τούτο το γενικό. Η συζήτηση που γίνεται 
για την ποιότητα στην εκπαίδευση δεν είναι τόσο αυτονόητο όσο θεωρείται 
γενικά, κυρίως η συζήτηση αυτή επικεντρώνεται στην ποιότητα ως 
ικανοποίηση των πελατών, δηλαδή να είναι ευχαριστημένοι οι μαθητές από 
το σχολείο, να είναι ευχαριστημένοι οι γονείς ενδεχομένως έμμεσα διότι 
παίρνουν τις υπηρεσίες η αξιοποιούν τις υπηρεσίες του σχολείου. 
Προσπάθησαν να αποστασιοποιηθώ, αυτή είναι η επικρατούσα άποψη για 
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την ποιότητα στην εκπαίδευση στη βιβλιογραφία, προσπάθησα να 
αποστασιοποιηθώ δείχνοντας ότι υπάρχουν άλλα σημεία και άλλα στοιχεία 
στην εκπαιδευτική διαδικασία που θα θεωρούσα εγώ ως πολύ βασικά 
στοιχεία να προσδιορίσουν την ποιότητα στην εκπαίδευση και επομένως να 
προετοιμάσουν αντίστοιχα τον εκπαιδευτικό να δώσει έμφαση σε τέτοιου 
είδους ποιοτικές διαστάσεις και όχι στην ποιοτική διάσταση με την έννοια 
ικανοποίηση των πελατών. Αυτό είναι ένα μοντέλο που τους εντάσσει για να 
προκύψει ενδεχομένως και η κοινωνική τους ένταξη, μπορεί να έχουμε πολύ 
μεγάλα προβλήματα στο μέλλον, θα έλεγα προβλήματα που θα απειλήσουν 
τον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας. Επομένως, η γενικότερη αντίληψη που 
επικρατεί σε όλες τις χώρες και η πρακτική είναι η ενσωμάτωση ιδιαίτερων 
ομάδων, μειονοτικών ή άλλων ομάδων, στο κανονικό εκπαιδευτικό σύστημα 
και όχι η γκετοποίηση σε ειδικά σχολεία, σε ειδικές μονάδες κτλ. 
 
Τώρα ένα άλλο θέμα που αφορά στη δυσαρέσκεια στο εκπαιδευτικό 
επάγγελμα, γιατί δε δίνει το δικαίωμα καριέρας, είναι γεγονός. Αφενός το 
ζητούμενο σήμερα είναι μεταξύ άλλων τα προγράμματα σπουδών να 
επιτρέπουν και την απασχόληση σε κάποιο άλλο συγγενή τομέα όχι μόνο 
αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς. Αλλιώς δε θα αντιμετωπίσουμε το 
πρόβλημα της ανεργίας των εκπαιδευτικών. Απασχόληση σε κοινωνικό 
έργο, σε εκπαίδευση ενηλίκων. Υπάρχουν διάφοροι τομείς που είναι πολύ 
συγγενείς σε κατασκευή προγραμμάτων διδασκαλίας, σε αξιολόγηση 
προγραμμάτων κτλ. Υπάρχουν πολλοί τομείς που μπορεί κανείς ταυτόχρονα 
να στοχεύει. Δεν είναι δυνατόν σήμερα να κάνουμε μια πολύ στενή 
προετοιμασία και εξειδίκευση των εκπαιδευτικών. Η υπερβολική εξειδίκευση 
των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης είναι ένα μοντέλο παλαιό. Δεν 
επιμένουμε πια τόσο πολύ στην υπερβολική εξειδίκευση. Πρέπει να 
δημιουργηθούν δυνατότητες καριέρας εντός του ίδιους του επαγγέλματος και 
η ανάληψη διάφορων ρόλων, της διεύθυνσης, της υποδιεύθυνσης, του 
σχολικού συμβούλου, και άλλων ρόλων. Είναι μέσα στη σταδιοδρομία του 
εκπαιδευτικού και πρέπει να δίνουμε τις απαραίτητες βοήθειες και τις 
απαραίτητες δυνατότητες για να προχωρήσει ο εκπαιδευτικός και σε κάποιες 
μικροαλλαγές του ρόλου του. 
 
Όσον αφορά στον εθισμό της νέας γενιάς στις δημοκρατικές διαδικασίες, 
πόσο δίνουμε δυνατότητες στους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης. 
Δυστυχώς, είναι γεγονός ότι δε δίνουμε τις δυνατότητες όσο πρέπει για 
εθισμό στις δημοκρατικές διαδικασίες, όπως επιχειρηματολογία, διάλογος, 
συλλογική εργασία. Επομένως, εδώ απαιτείται μεγάλη έμφαση στην 
εκπαίδευση και στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά ένα συγκεντρωτικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, ένας συγκεντρωτικός τρόπος διοίκησης του 
συστήματος και ένα αρκετά πιεστικό εξεταστικό σύστημα δεν είναι ευνοϊκοί 
παράγοντες για να αναπτύξουμε τέτοιες πρωτοβουλίες και ταυτόχρονα με 
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μία έμβαση στην ποσοτική γνώση. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι παράγοντες 
που δυσχεραίνουν μια τέτοια προετοιμασία των μαθητών. 
 
Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ερώτηση για τη διαπολιτισμική διάσταση, και 
επίδειξη κατανόησης και στις χώρες αποστολής και στις χώρες υποδοχής. 
Εγώ το εννοούσα βλέποντας τα πράγματα από τις χώρες υποδοχής 
μεταναστών και όχι αποστολής. Βεβαίως το γαλλικό παράδειγμα που 
αναφέρατε είναι ένα αποθαρρυντικό παράδειγμα για μία χώρα μάλιστα με 
δημοκρατική παράδοση. Δεν μπορούμε να επέμβουμε στον τρόπο 
ενδυμασίας, στον τρόπο που συμπεριφέρεται κανείς σε αυτά τα θέματα ο 
κάθε μαθητής και ο κάθε πολίτης. 
 
Απάντηση από τον κ. Φιλίππου 
Σε ό,τι αφορά στο θέμα θεωρία-πράξη, κατά πόσο υπάρχει ισορροπία των 
δύο παραγόντων του προγράμματος σπουδών σε επίπεδο εφαρμογής-
αποτελέσματος. Πρέπει να ομολογήσω ότι ήταν ένα από τα στοιχειά που 
μας ασκήθηκε κριτική σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα σπουδών και από τους 
εξωτερικούς κριτές που είχαμε καλέσει, επιστήμονες από ευρωπαϊκές 
χώρες, που ήρθαν για να δουν το πρόγραμμά μας και να μας επισημάνουν 
αδυναμίες και δυνάμεις, αρετές και προβλήματα του προγράμματος. Το 
πρόβλημα μας απασχολεί διαρκώς και δεν μπορώ να πω ότι πλησιάσαμε, 
γιατί να φτάσουμε το τέλειο δεν είναι δυνατόν και πλησιάσαμε σε μεγάλο 
βαθμό εκεί που θα θέλαμε. Να αναφέρω ότι συνολικά ο χρόνος που 
αφιερώνεται για τη Σχολική Εμπειρία είναι ο χρόνος ενός εξαμήνου περίπου. 
Πάρα πέρα ίσως είναι και θέμα εφαρμογής στο οποίο υπάρχουν κάποιες 
αδυναμίες από πλευράς προγράμματος. Καμιά φορά είναι και θέμα 
δυνατοτήτων, δηλαδή τι δυνατότητες μας δίνει η πολιτεία, πρώτα το 
Πανεπιστήμιο από πλευράς επιστημονικού δυναμικού και συνεργατών, 
αριθμού κτλ. Ποτέ δεν καταφέραμε να πείσουμε ότι ο τομέας της Σχολικής 
Εμπειρίας χρειάζεται αυξημένο αριθμό εκπαιδευτικών για την καθοδήγηση, 
συνεργασία με τους φοιτητές, παρακολούθησή τους κτλ. Συναρτάται αυτό το 
θέμα με ένα ερώτημα που αναφερόταν στους μέντορες, γιατί κι εμείς 
βεβαίως έχουμε μέντορες για τους φοιτητές μας στη φάση της Σχολικής 
Εμπειρίας. Γίνεται μια προσπάθεια, θεωρώ ότι πετυχαίνει σε κάποιο βαθμό, 
υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Δηλαδή, οι μέντορες κατ’ αρχή 
προσφέρουν εθελοντικά έργο χωρίς οποιαδήποτε αμοιβή. Τους καλούμε στο 
Πανεπιστήμιο, γίνεται μια σύντομη ενημέρωση ή επιμόρφωση, ώστε να 
μπορούν να αποδώσουν καλύτερα και να βοηθήσουν τους φοιτητές στον 
καλύτερο δυνατό βαθμό. 
 
Σε ό,τι αφορά στη διδακτική φιλολογικών μαθημάτων γενικότερα και όχι μόνο 
για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Εδώ υπάρχει μια αδυναμία του 
προγράμματός μας. Από τα αρχικά στάδια προκηρύσσονταν θέσεις 
διδακτικής ελληνικής γλώσσας και δεν υπήρχαν υποψήφιοι. Μέχρι 
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πρόσφατα είχαμε ένα άτομο που προσλάβαμε πριν δύο χρόνια, αλλά από το 
Σεπτέμβριο θα έχουμε ακόμα ένα άτομο για τη διδακτική φιλολογικών 
μαθημάτων. Είναι ένα τομέας στον οποίο παρόλο που υπάρχουν πολλοί 
φιλόλογοι, δεν έχουν κατευθυνθεί σε ανώτερες σπουδές και να 
προχωρήσουν αρκετά άτομα, ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε 
πανεπιστήμια. 
 
Στο θέμα της επιμόρφωσης και τι πράττει γενικά το εκπαιδευτικό μας 
σύστημα για τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς. Εκτιμούμε ότι και αυτός είναι 
ένας τομέας στον οποίο οφείλουμε πολλά στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δε 
λέω ως Τμήμα, λέω ως Πολιτεία.  Αναγνωρίζω ότι κατά κύριο λόγο αυτή είναι 
ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ίσως με τη συνεργασία του 
Πανεπιστημίου. Υπάρχουν, βέβαια συνέδρια και σεμινάρια, όπως το 
σημερινό που απευθύνονται προς τους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς, αλλά για 
κάτι πιο συγκεκριμένα, πιο συστηματικό, το μόνο που μπορώ να αναφέρω 
είναι τα μεταπτυχιακά προγράμματα. Το Τμήμα αυτή τη στιγμή προσφέρει 
πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα. Είναι μεγάλος αριθμός για ένα Τμήμα 
που ιδρύθηκε πριν δώδεκα χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι είναι κατόρθωμα. Παρ’ 
όλα αυτά, η ζήτηση είναι δυσανάλογα μεγαλύτερη. Υπάρχει μια έφεση των 
εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα της Δημοτικής Εκπαίδευσης, για απόκτηση 
μεταπτυχιακών τίτλων, η οποία νομίζω είναι πρωτοφανής σε διεθνές 
επίπεδο. Παρόλο που προσφέρει συνολικά περίπου ενενήντα θέσεις κάθε 
χρόνο για μεταπτυχιακές σπουδές, δεν υπάρχει περίπτωση να ικανοποιηθεί 
η ζήτηση. 
 
Απάντηση από την κ. Χατζηθεοδούλου 
Σε ό,τι αφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση θα απαντήσω με ένα 
παράδειγμα. Στη δεκαετία του 1950 στις Αγγλοσαξονικές χώρες υποδοχής η 
εκπαίδευση των παιδιών μεταναστών είχε αντιμετωπισθεί με τη μορφή του 
εσείς ήρθατε εδώ άρα εσείς οφείλετε να μάθετε τη γλώσσα, εσείς να 
προσαρμοστείτε στα πάντα που υπάρχουν στο υφιστάμενο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης και κατ’ επέκταση το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο αποτελούν ένα θεσμό σε μια συγκεκριμένη 
λειτουργία. Το γεγονός, όμως, ότι υπάρχει εξάρτηση των βασικών δομών 
τόσο του προγράμματος όσο και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου από άλλους 
φορείς οι οποίοι παρεμβάλλονται στη λειτουργία του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου νομίζω ότι δημιουργούν αρκετά προβλήματα ουσίας και 
διαδικασίας. Ήδη ανέφερα αρκετά στοιχεία κατά τη διάρκεια της εισήγησης 
μου, υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία όπως για παράδειγμα ή στελέχωση του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η εξάρτησή του για παράδειγμα από τις 
αποφάσεις της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας για την τοποθέτηση 
των εκπαιδευομένων εφόσον έχει γίνει αποδεκτό, έχει νομοθετηθεί, το ότι θα 
είναι ταυτόχρονα με έκτακτο διορισμό στα σχολεία και θα παρακολουθούν 
και το πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης. Θα ήταν κωμικοτραγικό να 
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εναποθέσουμε όλη την ευθύνη για την ποιότητα του προγράμματος του 
εκπαιδευτικού στα εσωτερικά στοιχεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
δηλαδή στους εκπαιδευτές, στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών 
κτλ. Θα έλεγα ότι αντίθετα θα πρέπει να δούμε τα στοιχεία τα εσωτερικά σε 
συνάρτηση με όλα όσα υπάρχουν γύρω για αναθεώρηση όλων των 
στοιχείων που παρουσιάζουν προβλήματα. Άμεσα συνδεδεμένο είναι και το 
θέμα των μεντόρων. Η νομοθεσία μιλά για επιλογή μεντόρων σε συνεργασία 
του σχολείου με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και την επιτροπή Σχολικής 
Εμπειρίας, στην οποία συμμετέχουν πανεπιστημιακοί, εκπαιδευτές του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ο Διευθυντής κ.ά. Επιλογή ατόμων που έχουν 
τουλάχιστον πέντε χρόνια υπηρεσίας, αποδεδειγμένη επαφή με τη σύγχρονη 
παιδαγωγική θεωρία, στοιχείο το οποίο και πάλι αναιρείται από εξωγενείς 
παράγοντες, όπως για παράδειγμα στις περιπτώσεις σχολείων όπου είναι 
μόνο ένας ο καθηγητής μιας συγκεκριμένης ειδικότητας. Παρόλα αυτά κάνει 
προσπάθειες το Παιδαγωγικό, π.χ. φέτος είχαμε οργανώσει επιμορφωτικές 
συναντήσεις σε τρία διαφορετικά κέντρα. 
 
Ως προς τη συνεχή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, νομίζω αυτός είναι ο 
βασικός ρόλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 
περνούν από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο περίπου εννιά χιλιάδες 
εκπαιδευτικοί μέσα από ποικίλες επιλογές που υπάρχουν, όπως είναι οι 
επαναλαμβανόμενες σειρές μαθημάτων, τα προαιρετικά σεμινάρια και οι 
αδυναμίες και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο καταβάλλει προσπάθεια να 
διαμορφωθούν οργανωμένοι κύκλοι σπουδών με τις απαραίτητες αλλαγές 
προς το συμφέρον της παιδείας. 
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Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης 
 
Συμμετέχουν: 

• Σοφοκλής Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος ΠΟΕΔ 
• Ανδρέας Σταύρου, Εκπρόσωπος ΟΕΛΜΕΚ 
• Χρυστάλλα Ζαννετή, Εκπρόσωπος ΟΛΤΕΚ 
• Αντρέας Ελευθεριάδης, Εκπρόσωπος Ιδιωτικών Σχολείων 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
• Οι εισηγητές 
• Συντονισμός της συζήτησης από τον κ.Γαβριήλ Μηνά 

 
Ο συντονιστής της συζήτησης κάλεσε τους συζητητές να εκφράσουν τις 
αρχικές τους τοποθετήσεις. Οι θέσεις των συζητητών έχουν ως εξής: 
 

Τοποθετήσεις συζητητών 
 
Σοφοκλής Χαραλαμπίδης, Πρόεδρος ΠΟΕΔ 
 
Κοινή είναι η διαπίστωση πως ο 20ος αιώνας σημαδεύτηκε από άλματα 
προόδου και ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας. Διάχυτη είναι, όμως, και η εκτίμηση πως μας κληροδότησε 
και σοβαρά προβλήματα, όπως είναι οι τοπικοί πόλεμοι, οι περιφερειακές 
συγκρούσεις και ο αλόγιστος χορός των εξοπλισμών. 
 
Μέσα σε συνθήκες δύσκολες για την επιβίωση και την επικράτηση της 
δικαιοσύνης στον κόσμο αλλά και στην ιδιαίτερη μας πατρίδα, η παιδεία 
φαίνεται να αποτελεί την πιο σημαντική έπαλξη για τη σωστή εκπαίδευση 
των παιδιών μας, ως το πιο ισχυρό μας όπλο για την πορεία επανένωσης 
του τόπου μας. 
 
Βασικοί συντελεστές για τούτη την αποτελεσματική εκπαίδευση είναι οι ίδιοι 
οι εκπαιδευτικοί, και είναι για τούτο που η βασική εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών τόσο σε επίπεδο φιλοσοφίας όσο και σε επίπεδο 
περιεχομένου αποκτά ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα. 
 
Η βασική κατάρτιση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της 
Κύπρου πέρασε από πολλά στάδια: ξεκίνησε στις δύο τελευταίες τάξεις του 
Παγκυπρίου Γυμνασίου στα 1893 και ήταν διετής, εξελίχθηκε σε τριετής και 
ενισχύθηκε η επαγγελματική κατάρτιση, ενώ στη συνέχεια λειτούργησαν 
παράλληλα το Ιεροδιδασκαλείο Λάρνακας για δασκάλους και το Γυμνάσιο 
Φανερωμένης για δασκάλες. 
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Στη δεκαετία του 1930, επί Αγγλοκρατίας, ιδρύθηκε το Διδασκαλικό Κολλέγιο 
Μόρφου για δασκάλους και το Διδασκαλικό Κολλέγιο Λευκωσίας για 
δασκάλες, τα οποία λειτούργησαν στα πρότυπα αγγλικών ιδρυμάτων και 
είχαν διετή διάρκεια. Το 1958 είχαμε τη μεταφορά των Κολλεγίων στην 
Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου (ΠΑΚ) και το 1965 η φοίτηση έγινε τριετής. 
Με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου δημιουργήθηκε το Τμήμα 
Επιστημών της Αγωής, το οποίο έχει την ευθύνη της βασικής κατάρτισης 
των νέων δασκάλων και έχει διάρκεια σπουδών τέσσερα χρόνια. 
 
Το μοντέλο της βασικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών μας, ιδιαίτερα στα 
χρόνια της δημιουργίας της ΠΑΚ, στόχευε στη δημιουργία του πολυδύναμου 
δασκάλου, ενός δασκάλου ικανού να διδάσκει όλα τα θέματα, όλων των 
τάξεων, για τούτο και δεν αποτελούσε έκπληξη πως το πρόγραμμα 
σπουδών της ΠΑΚ περιείχε έναν πολύ μεγάλο αριθμό μαθημάτων. 
Ταυτόχρονα, όμως, σε τούτη τη βασική κατάρτιση ξεχωριστή θέση είχε η 
διδακτική εξάσκηση των φοιτητών, εξάσκηση που ξεκινούσε από το 1ο έτος 
και ήταν σε τέτοιο βαθμό διαμορφωμένη, έτσι ώστε οι φοιτητές να δουλεύουν 
σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, αλλά συνάμα και σε 
διαφορετικούς τύπους σχολείων. Υπήρξε, λοιπόν, ένας σαφής 
προσανατολισμός για τη δημιουργία δασκάλων της τάξης. 
 
Η βασική εκπαίδευση των δασκάλων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στόχευσε 
από την αρχή στη δημιουργία δασκάλων-επιστημόνων. Έτσι, υπήρξε 
ιδιαίτερη έμφαση στον «ακαδημαϊκό» δάσκαλο, το δάσκαλο επιστήμονα που, 
ανταποκρινόμενος στις απαιτήσεις της εποχής μας, θα είναι ουσιαστικά 
καταρτισμένος τόσο στα επιμέρους γενικά θέματα όσο και στις ίδιες τις 
πτυχές της παιδαγωγικής επιστήμης. Το μοντέλο εκπαίδευσης των 
δασκάλων μας σήμερα φαίνεται να ακολουθεί το μοντέλο που ακολουθείται 
στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης, το οποίο, όμως, φαίνεται να μη δίνει 
τη βαρύτητα που θα μπορούσε να δώσει σε θέματα ειδικής διδακτικής και 
εξειδίκευσης σε συγκεκριμένα θέματα. Πριν προχωρήσω σε κάποιες 
διαπιστώσεις της ΠΟΕΔ στο θέμα της βασικής κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών μας ας δούμε ποιο είναι το ευρωπαϊκό τοπίο στο θέμα της 
βασικής κατάρτισης. 
 
Η βασική εκπαίδευση και η επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών στις 
χώρες της Ευρώπης σκιαγραφείται μέσα από την έκθεση του Οργανισμού 
για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OECD, Education at a 
Glance, 2003) και πιο συγκεκριμένα μέσα από την ανάλυση του Δείκτη 4. 
 
Μέσα από τις βασικές διαπιστώσεις της Έκθεσης αναφέρονται και τα εξής: 
 
• Σε όλες τις χώρες του ΟΑΣΕ, στις οποίες ας σημειωθεί συγκαταλέγονται 

και οι χώρες της Ενωμένης Ευρώπης, απαιτείται η ύπαρξη 
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πιστοποιητικού τύπου Α’ ή τύπου Β’ (ISCED 5A ή 5Β) για την ένταξη 
στο διδασκαλικό επάγγελμα. 

• Η διάρκεια των βασικών σπουδών για τους εκπαιδευτικούς της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης διαρκεί από τρία χρόνια σε χώρες όπως η 
Αυστρία, η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία έως και πέντε χρόνια ή 
περισσότερα σε χώρες όπως η Φινλανδία, η Γερμανία και η Γαλλία. 

 
Ποιο αναμένεται να είναι το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής στο 
θέμα της βασικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών στις χώρες της Ευρώπης; 
Είναι ξεκάθαρο πως η αλματώδης ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και 
της ενιαίας οικονομίας απαιτούν εκπαιδευτικούς με δυναμικές γνώσεις αλλά 
και δεξιότητες, έτοιμους να απαντήσουν στις προκλήσεις που έχουν να 
αντιμετωπίσουν. 
 
Στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης η βασική εκπαίδευση αποτελείται 
ουσιαστικά από τρία μέρη: 
 
• Θεματικές σπουδές, οι οποίες καλύπτουν γενικά θέματα και συνάμα 

θεωρητική σε βάθος μελέτη των μαθημάτων που θα διδαχθούν. 
• Παιδαγωγικές σπουδές, οι οποίες καλύπτουν τις θεμελιώδεις 

θεωρητικές αρχές της Παιδαγωγικής καθώς και θεματικές παιδαγωγικές 
σπουδές που καλύπτουν θέματα όπως η εκπαίδευση παιδιών με ειδικές 
ανάγκες, εκπαιδευτικός σχεδιασμός κ.ά. 

• Διδακτική εξάσκηση, η οποία καλύπτει την πρακτική εφαρμογή της 
διδασκαλίας με την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρου δασκάλου. 

 
Αυτό φαίνεται να είναι σε γενικές αρχές και το πλαίσιο βασικής εκπαίδευσης 
των δασκάλων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
 
Τα τελευταία χρόνια στα σχολεία του τόπου μας διδάσκουν δάσκαλοι 
απόφοιτοι τόσο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου όσο και του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, δάσκαλοι και δασκάλες που απέκτησαν το βασικό 
τους πτυχίο μέσα από διαφορετική κατάρτιση, η οποία στόχευε πάντα στη 
δημιουργία πολυδύναμων δασκάλων. 
 
Η ΠΟΕΔ, η οργάνωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
δεν έπαψε ποτέ να θεωρεί ότι ο δάσκαλος, η δασκάλα και η νηπιαγωγός 
ήταν και θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι πολυδύναμοι. Σε τούτη την 
έννοια, όμως, δεν προσδίδουμε την έννοια της παντοδυναμίας. Άλλωστε, ο 
ρυθμός με τον οποίο προχωρεί η κοινωνία μας δεν μπορεί να επιτρέψει κάτι 
τέτοιο. Είναι, όμως, αναγκαίο, ειδικά για τα παιδιά της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης να έχουν το δικό τους δάσκαλο, ένα δάσκαλο με σωστή 
κατάρτιση και έτοιμο να τα καθοδηγήσει στα πρώτα τους βήματα. 
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Θα πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση των εκπαιδευτικών; Απερίφραστα λέμε 
πως ναι, και θέση της Οργάνωσής μας είναι πως τούτη η εξειδίκευση θα 
πρέπει να γίνεται από τα πρώτα στάδια της κατάρτισης, να 
συμπεριλαμβάνεται στη βασική κατάρτιση των εκπαιδευτικών μας. Έτσι, ο 
κάθε εκπαιδευτικός θα είναι πρώτιστα ο σωστά καταρτισμένος παιδαγωγός 
και στη συνέχεια θα μπορεί να είναι εξειδικευμένος σε ένα ειδικό θέμα που 
τον/την ενδιαφέρει (Μουσική, Τέχνη, Αγγλικά, Φυσική Αγωγή κτλ.). 
 
Η βασική, λοιπόν, κατάρτιση των εκπαιδευτικών μας θα πρέπει να ετοιμάζει 
παράλληλα πολυδύναμους εκπαιδευτικούς με μια συγκεκριμένη εξειδίκευση. 
Μια τέτοια προσέγγιση θα βοηθήσει παράλληλα και τη λειτουργία των 
σχολικών μας μονάδων, καθώς η παρουσία ειδικοτήτων ή εκπαιδευτικών 
που δε διδάσκουν άλλο μάθημα από την ειδικότητά τους λειτουργεί 
ανασταλτικά στην ομαλή διεξαγωγή του προγράμματος του σχολείου. 
 
Το θέμα είναι σίγουρα αρκετά ενδιαφέρον και πολύπλοκο και αναμένεται με 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συζήτηση που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ. 
 
Ανδρέας Σταύρου, Εκπρόσωπος ΟΕΛΜΕΚ 
 
Οι θέσεις της παρούσας εισήγησης διατυπώνονται στη βάση μιας συνολικής 
αντίληψης για τη φιλοσοφία, δομή και λειτουργία της σχολικής εκπαίδευσης. 
Η γενική της στόχευση πρέπει να είναι εκείνη της παροχής γενικής παιδείας 
υψηλού επιπέδου σε όλα τα παιδιά του λαού, με την έννοια της ολόπλευρης 
ανάπτυξης της προσωπικότητάς τους, της παροχής θεμελιακής και 
πολύπλευρης γνώσης σχετικά με τη φύση και την κοινωνία, τη 
διαπαιδαγώγησή τους στα ιδανικά της ειρήνης και της κοινωνικής προόδου. 
Το εργαλείο της θα είναι ένας άλλος τύπος σχολείου, ριζικά διαφορετικός 
από αυτούς που γνωρίσαμε ως τώρα στον τόπο μας. Η λειτουργία του δε θα 
είναι εξαρτημένη από τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ ούτε θα αποσκοπεί 
στο διαχωρισμό των μαθητών ανάλογα με τις επιδόσεις τους και τις 
επαγγελματικές τους επιδιώξεις. 
 
Το γνωστικό περιεχόμενο αυτού του σχολείου θα περιλαμβάνει βάσεις και 
δομές πολύπλευρων γνώσεων, τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικής 
εφαρμογής, μακριά από ένα επιφανειακό εγκυκλοπαιδισμό ή μια πρόωρη 
εξειδίκευση. Θα απορρίπτει το σημερινό διαχωρισμό της θεωρίας από την 
πράξη, της πνευματικής από τη χειρωνακτική εργασία. Επίσης, θα αρνείται 
τον τωρινό κατακερματισμό της γνώσης σε πληθώρα προωθημένων, 
ασύνδετων, όμως, μεταξύ τους στοιχείων. Αντίθετα, θα αξιοποιεί όλα τα 
σύγχρονα επιτεύγματα των ειδικών επιστημών, ώστε να οδηγεί ΟΛΟΥΣ τους 
μαθητές σε μια βαθιά συνειδητοποίηση της αντικειμενικής πραγματικότητας 
στη φύση και στην κοινωνία, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση 
μιας σταθερής προσωπικότητας, με θετική στάση και δράση στην πορεία της 
κοινωνικής εξέλιξης. Ταυτόχρονα, η διδακτική του μεθοδολογία θα στοχεύει 
στη μέγιστη δυνατή ενεργοποίηση των μαθητών στο πλαίσιο της μαθησιακής 
τους διαδικασίας, αλλά και γενικότερα της σχολικής τους ζωής. Ζητούμενο 
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θα είναι να μάθουν να ερευνούν με τη μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία, να 
θέτουν προβλήματα και να ανακαλύπτουν τις απαντήσεις, να εργάζονται με 
συλλογικότητα και, ταυτόχρονα, να αναπτύσσουν την προσωπική τους 
ευθύνη για την επίτευξη των κοινών τους στόχων. 
 
Καθοριστικής σημασίας παράγοντας λειτουργίας του σχολείου είναι ο 
δάσκαλος. Σύμφωνα με την απαίτηση του λαού μας και τη δική μας 
αντίληψη, αυτός πρέπει να είναι όχι απλά και μόνο κάτοχος και 
αναμεταδότης στεγνών, τεχνοκρατικών γνώσεων, αλλά παιδαγωγός που θα 
καθοδηγήσει το νέο άνθρωπο με έμπνευση και πάθος, με επιστημοσύνη και 
τέχνη στη συμμετρική ανάπτυξη των σωματικών και πνευματικών του 
δυνάμεων μέσα στην κοινωνία, δηλαδή στον παραπέρα «εξανθρωπισμό» 
του. Η ευθύνη του απέναντι στην κοινωνία είναι τεράστια, καθώς επωμίζεται, 
κατά κύριο λόγο, το καθήκον της συνειδητής, συστηματικής και 
στοχοπροσηλωμένης ανάπτυξης της νέας γενιάς. Αντίστοιχα μεγάλη είναι 
και η ευθύνη της κοινωνίας απέναντί του, στον τομέα της στήριξής του με 
όλα τα μέσα που απαιτούνται για την ευόδωση του έργου του. Οι υλικοί όροι 
διαβίωσης και εργασίας, ένα δημοκρατικό πλαίσιο ουσιαστικής συμμετοχής 
του στο σχεδιασμό και υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και, πάνω 
από όλα, η εξασφάλιση της μόρφωσής του σε υψηλό επίπεδο και με συνεχή 
ανανέωση, αποτελούν αδιαμφισβήτητες υποχρεώσεις του κράτους απέναντί 
του. Σε αυτή τη βάση και με ενιαίο πνεύμα αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα 
της αρχικής εκπαίδευσης, των μεταπτυχιακών και της μετεκπαίδευσης των 
δασκάλων. 
 
Επικεντρώνοντας τη προσοχή μας στα επιστημονικά εφόδια του δασκάλου, 
θεωρούμε ότι πρέπει να περιλαμβάνουν βαθιές γνώσεις καθώς και 
ικανότητες δημιουργικής εφαρμογής τους στους τομείς της παιδαγωγικής και 
διδακτικής των όμορων επιστημών της Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας, των 
ειδικών επιστημών, που θα αντιστοιχούν στα μαθήματα της ειδικότητάς του, 
καθώς και της ερευνητικής μεθοδολογίας. Σε οργανική διασύνδεση με τα 
παραπάνω τονίζουμε την ανάγκη σοβαρής μελέτης της φιλοσοφίας, ώστε ο 
δάσκαλος να κατέχει ένα επιστημονικό σύστημα κατανόησης των γενικών 
νόμων εξέλιξης της φύσης, της κοινωνίας και της ανθρώπινης συνείδησης, 
στο οποίο εντάσσονται οργανικά οι υπόλοιπες επί μέρους γνώσεις του. Ο 
χώρος απόκτησης αυτών των εφοδίων πρέπει να είναι κατά 
αποκλειστικότητα εκείνος των πανεπιστημίων. 
 
Για τη διαμόρφωση ενιαίου παιδαγωγικού προσανατολισμού προβάλλει η 
ανάγκη ενοποίησης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σε παιδαγωγικές 
σχολές τετραετούς, τουλάχιστο φοίτησης. Αυτές θα διαφοροποιούνται σε 
τμήματα ειδίκευσης, όπου θα εκπαιδεύονται δάσκαλοι ξεχωριστών 
ειδικοτήτων, ανάλογα με τα μαθήματα και τις τάξεις που θα διδάξουν στο 
σχολείο, καθώς και συγκεκριμένα προβλήματα των μαθητών (ειδική αγωγή). 
 
Οι σπουδές σε κάθε τμήμα θα περιλαμβάνουν έναν και μόνο κύκλο, ο 
οποίος, μετά από επιτυχή συμμετοχή των φοιτητών σε σεμινάρια και 
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πρακτικές ασκήσεις, εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και εξετάσεις, θα 
οδηγεί στη λήψη του πτυχίου. Τονίζουμε πως η διαδικασία ειδίκευσης των 
φοιτητών θα ολοκληρώνεται αποκλειστικά και μόνο μέσα στα πλαίσια των 
προπτυχιακών σπουδών. 
 
Η ποιοτική στάθμη των Παιδαγωγικών Σχολών οφείλει να βρίσκεται ιδιαίτερα 
ψηλά, με όλους τους όρους πλήρους υλικοτεχνικής υποδομής και 
στελέχωσης με διδακτικό – ερευνητικό προσωπικό. Η κατεύθυνση της 
δραστηριότητάς τους θα είναι διπλή: διδακτική, και ερευνητική, με 
αλληλοτροφοδότηση της μιας από την άλλη, με στόχο την παραγωγή μιας 
όλο και πιο σύγχρονης και ολοκληρωμένης επιστημονικής γνώσης, σε 
σύνδεση με τα κάθε φορά επίκαιρα προβλήματα της παιδείας και της 
κοινωνίας μας, σε συντονισμό με τις αντίστοιχες αναζητήσεις σε διεθνές 
επίπεδο. 
 
Κάθε τμήμα των Παιδαγωγικών Σχολών θα οργανώνει τη διδασκαλία των 
φοιτητών του βάσει ενός ενιαίου προγράμματος σπουδών. Το πρόγραμμα 
αυτό δε θα διαχωρίζει τις παιδαγωγικές σπουδές από τις σπουδές 
ειδίκευσης. Αντίθετα, θα παρουσιάζει μια οργανική ενότητα των 
διδασκόμενων γνωστικών τομέων, τόσο των παιδαγωγικών και όμορων 
επιστημών, όσο και των επιστημών που αντιστοιχούν στα ειδικά μαθήματα. 
Θα συνδέει αρμονικά το γενικό με το ειδικό σε όλα τα παραπάνω γνωστικά 
αντικείμενα, παρέχοντας στους φοιτητές τόσο θεμελιακά, όσο και 
εξειδικευμένα επιστημονικά εργαλεία. 
 
Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στο παιδαγωγικό-διδακτικό έργο πρέπει 
να είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες των σπουδών τους. Ήδη από την 
έναρξη των προπτυχιακών σπουδών, οι φοιτητές πρέπει να αποκτούν μια 
κλιμακούμενη επαφή με το μελλοντικό τους έργο σε πραγματικές συνθήκες. 
Με αυτόν τον τρόπο θα αρχίσουν από νωρίς να συνειδητοποιούν τις 
προκλήσεις, τα ερωτήματα, τις δυσκολίες αλλά και την ικανοποίηση του 
εκπαιδευτικού στο αληθινά προμηθεϊκό του έργο. Έτσι, θα προσανατολίσουν 
τον ακαδημαϊκό τους προβληματισμό προς την κατεύθυνση της «υπαρκτής 
πραγματικότητας», μακριά από «νεφελώματα» μιας αποσπασμένης από τη 
ζωή, γι’ αυτό και αδιέξοδης, θεωρητικολογίας. 
 
Θεωρούμε ότι τεράστια σημασία κατέχει η διαρκής επιμόρφωση του 
δασκάλου κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης άσκησης του επαγγέλματος 
του. Απαιτείται για τους εξής λόγους: 
 
α) Για να αποκτήσει ο εκπαιδευτικός κάθε σύγχρονη γνώση πάνω στα 
αντικείμενά του, καθώς οι σχετικές επιστήμες εξελίσσονται στα πλαίσια μιας 
συνεχώς εξελισσόμενης κοινωνίας. 
 
β) Για να φρεσκάρει ήδη παλιές τους γνώσεις που έχουν υποχωρήσει στα 
πλαίσια της καθημερινής ρουτίνας. 
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γ) Για να μπορεί να απαντήσει σε ερωτήματα, τα οποία του δημιουργούνται 
καθώς αντιμετωπίζει διαρκώς εξελισσόμενες ή εντελώς νέες προβληματικές 
καταστάσεις μέσα στο σχολείο του. 
 
Η επιμόρφωση, λοιπόν, πρέπει να είναι υποχρεωτική και δυνατή για όλους 
τους δασκάλους, στηριζόμενη σε μια στερεή επιστημονική γνώση που 
κατέκτησαν στις προπτυχιακές του σπουδές. 
 
Από αυτή την οπτική γωνία προτείνουμε το αντίστοιχο θεσμικό-οργανωτικό 
πλαίσιο για την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος. Την 
επιμόρφωση, λοιπόν, να αναλάβουν κατά αποκλειστικότητα οι 
πανεπιστημιακές παιδαγωγικές σχολές, δημιουργώντας γι’ αυτό το σκοπό 
μόνιμα τμήματα επιμόρφωσης, με επαρκή στελέχωση κι εξοπλισμό 
αξιοποιώντας όλη τη θετική πείρα και γνώση που συσσώρευσε παγκόσμια ο 
κλάδος της Εκπαίδευσης Ενηλίκων καθώς και την παιδαγωγική-διδακτική 
εμπειρία των επιμορφωνομένων δασκάλων. 
 
Ο σχετικός διαχωρισμός της επιμόρφωσης από τις προπτυχιακές και 
μεταπτυχιακές σπουδές (πάντα, όμως, στο πλαίσιο του πανεπιστημίου), 
αιτιολογείται με βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των έμπειρων ενηλίκων 
σε σχέση με τους φοιτητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς. Κατ’ αρχήν 
οι πρώτοι έχουν διαμορφώσει διαφορετικούς όρους ζωής από τους 
δεύτερους, επομένως άλλες συνήθειες, υποχρεώσεις, ωράρια κτλ. Ακόμη, οι 
εκπαιδευτικοί της τάξης έχουν διαφορετικό σημείο εκκίνησης από τους 
φοιτητές, με πολλές δυνατότητες αλλά και προβλήματα. Διαθέτουν, ήδη, μια 
σοβαρή εμπειρία από τη μάχιμη άσκηση της παιδαγωγικής, η οποία, όμως, 
συνοδεύεται από τη φθοροποιό δράση της ρουτίνας, όπου προωθημένες 
γνώσεις, επιστημονικός τρόπος δράσης, βαθύτερος προβληματισμός και 
επιστημονική αυτοανάλυση είναι εύκολο να περάσουν σε δεύτερη μοίρα. Γι’ 
αυτό το λόγο, προβλήματα, απόψεις και προσωπικές θεωρίες των 
δασκάλων μπορούν να αποτελούν το πρωτογενές υλικό επιστημονικής 
επεξεργασίας, στη βάση του οποίου θα διαμορφώνονται επιστημονικές 
υποθέσεις, ερμηνείες, ερευνητικά προγράμματα, έρευνες δράσης. 
 
Βέβαια, η διαδικασία της επιμόρφωσης δεν μπορεί να περιορίζεται σε ό,τι 
έρχεται από την τάξη και μόνο, αναπαράγοντας έτσι την καθημερινότητά της. 
Οφείλει να εμπλουτίζει και διευρύνει τους προβληματισμούς και τη γνώση 
των δασκάλων με νέα στοιχεία, που θα προέρχονται έξω από την τάξη, από 
την πρωτοπόρα ερευνητική δουλειά και την κοινωνική δραστηριότητα. 
Καίριας σημασίας είναι η αποφυγή μονόπλευρων προσανατολισμών κατά 
την επιμόρφωση, είτε προς άμεσα ζητήματα και μόνο που θα 
αντιμετωπίζονται με στενό, πρακτικίστικο τρόπο χωρίς θεωρητική αναφορά, 
είτε προς μια απέραντη περιπλάνηση «επί παντός επιστητού», σε 
απόσπαση από τη σχολική πράξη και τις προκλήσεις της. 
 
Τα τμήματα επιμόρφωσης θα βρίσκονται σε στενή επαφή με εκείνα της 
προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, θα συνεργάζονται στη 
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διδακτική και ερευνητική τους δουλειά, θα εντάσσονται στο ενιαίο σύνολο 
κάθε παιδαγωγικής σχολής, εκεί όπου παράγεται και διαδίδεται η 
παιδαγωγική γνώση. Ιδιαίτερη θα είναι η συμβολή τους στην ανάπτυξη του 
συνολικού προβληματισμού της σχολής στον τομέα της σύνδεσης θεωρίας 
και πράξης, καθώς θα αποτελούν τους κατεξοχήν χώρους επεξεργασίας της 
εμπειρίας της τάξης. Σε αυτά τα τμήματα, λοιπόν, προτείνουμε να οργανωθεί 
η επιμόρφωση ΟΛΩΝ των εκπαιδευτικών σε συστηματική, περιοδική βάση 
(κάθε 5-7 χρόνια για ένα χρόνο), με απόσπαση των επιμορφωνόμενων από 
το σχολείο. Επίσης, με ευθύνη των ίδιων Τμημάτων, να διοργανώνονται: 
 

• ετήσια σεμινάρια βραχείας διάρκειας, κατά προτίμηση στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς, με σκοπό τη μελέτη της εμπειρίας που 
αποκτήθηκε κατά τη διάρκειά της 

• έκτακτα, ταχύρρυθμα σεμινάρια, όταν παρουσιάζονται επίκαιρα 
θέματα αιχμής, όπως εισαγωγή νέων μαθημάτων , βιβλίων κτλ. 

 
 
Προϋπηρεσιακή κατάρτιση 
 
Στον τόπο μας εδώ και μερικά χρόνια λειτουργεί η προϋπηρεσιακή 
κατάρτιση πριν την ένταξη του εκπαιδευτικού στη μαχόμενη εκπαίδευση. 
Παρόλα τα προβλήματά της είναι μια προσπάθεια προς τη σωστή 
κατεύθυνση. Ο θεσμός, όμως, χρειάζεται και αξιολόγηση και βελτίωση, έτσι 
που να ανταποκρίνεται στις αρχές και τη φιλοσοφία της εκπαίδευσης. 
 
Στην όλη προσπάθεια, όμως, θα πρέπει να συμβάλει και το Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού, το οποίο θα καλείται να επιλύσει ζητήματα που 
τείνουν να ακυρώσουν το θεσμό, όπως ο μεγάλος αριθμός συμβασιούχων. 
 
Στόχος μας είναι ο καλός εκπαιδευτικός. Και ο καλός εκπαιδευτικός 
εκπαιδεύεται στο πανεπιστήμιο, όπου θα αποκτήσει τις επιστημονικές 
γνώσεις, την ψυχοπαιδαγωγική επάρκεια, μέσα από το συνδυασμό θεωρίας 
και πράξης. Στις λεγόμενες καθηγητικές σχολές, σήμερα, ελάχιστα ή 
μηδαμινά κατά κανόνα είναι τα στοιχεία της ψυχοπαιδαγωγικής και 
διδακτικής σε όλα τα χρόνια της πανεπιστημιακής φοίτησης και παθητική η 
σχέση που διαμορφώνεται με την επιστήμη και την κοινωνική αποστολή της.  
Γι’ αυτό ευθύνονται και τα πανεπιστήμια. Η κύρια, όμως, πολιτική ευθύνη 
βαραίνει τις κυβερνήσεις που δεν ενδιαφέρονται για την αλλαγή της 
κατάστασης. 
 
Ο εκπαιδευτικός γίνεται καλύτερος με την επιμόρφωση, που θα έπρεπε να 
αναλαμβάνεται από τον ίδιο φορέα που παρείχε την επιστημονική ειδίκευση, 
δηλαδή το πανεπιστήμιο. Παρατηρούμε ότι για πάνω από δέκα χρόνια δε 
δίνεται καμιά ουσιαστική επιμόρφωση. Η μόνη εκπαίδευση εκπαιδευτικών 
που εξαγγέλλεται αφορά στο χειρισμό των νέων τεχνολογιών. Αυτή δηλαδή 
που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την υπαγόρευση των πολυεθνικών 
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για να παραχθούν οι καταρτίσιμοι και αποσχολήσιμοι για να αναπτυχθεί το 
αναγκαίο αγοραστικό κοινό των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
 
Ο αληθινός παιδαγωγός δε «βγαίνει» έτσι απλά από τα ΑΕΙ, αλλά 
σφυρηλατείται στο καμίνι των πολιτικών και κοινωνικών αγώνων. Ο 
δάσκαλος πρέπει να είναι αγωνιστής, για να αντέξει στις δυσκολίες που θα 
συναντήσει στο έργο του. Χωρίς την αγάπη προς το παιδί και τις ανάγκες 
του, χωρίς το πολιτικό όραμα μιας δίκαιης κοινωνίας, όραμα που προσδίνει 
την αναγκαία φλόγα και το πάθος, δάσκαλος δε δημιουργείται. 
 
Χρυστάλλα Ζαννετή, Εκπρόσωπος ΟΛΤΕΚ 
 
Ευχαριστούμε τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Κύπρου γα την πρόσκλησή του να 
παραστούμε και να εκφράσουμε τις απόψεις της Οργάνωσής μας σχετικά με 
το τόσο σημαντικό θέμα της «Βασικής Εκπαίδευσης Εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Κύπρο και στην 
Ευρώπη». 
 
Στη Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) διορίζονται 
εκπαιδευτικοί τεχνολογικών μαθημάτων με βάση σχέδια υπηρεσίας που 
προνοούν πτυχίο στον κλάδο ή ειδικότητα που θα διδάξουν. 
 
Στη ΜΤΕΕ λειτουργούν δεκατρείς κλάδοι, κυριότεροι των οποίων είναι: 
Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία, Πολιτική Μηχανική και Αρχιτεκτονική, 
Καλλιτεχνικές Σπουδές, Ξενοδοχειακά και Επισιτιστικές Τέχνες. Κάθε ένας 
από τους κλάδους χωρίζεται σε αριθμό ειδικοτήτων που φθάνει μέχρι τις 
ενενήντα, αν λάβουμε υπόψη ότι ο κάθε κλάδος προσφέρεται σε δύο 
κατευθύνσεις ή επίπεδα, τη θεωρητική και την πρακτική κατεύθυνση. 
 
Ιδιαίτερα στην Τεχνική Εκπαίδευση, λόγω του μεγάλου αριθμού ειδικοτήτων 
που προσφέρονται, διορίζονται εκπαιδευτικοί από τα πανεπιστήμια 
διάφορων χωρών, πράγμα που κατά την άποψή μας προσφέρει πλούσιες 
ευκαιρίες ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συναδέλφων, όχι 
μόνο γύρω από την επιστήμη τους αλλά και τα εκπαιδευτικά συστήματα των 
χωρών από τις οποίες προέρχονται. 
 
Θεωρούμε ότι μαζί με την προϋπηρεσιακή κατάρτιση δημιουργείται το 
κατάλληλο υπόβαθρο, ώστε ο νεοδιόριστος εκπαιδευτικός να αποκτήσει τα 
κατάλληλα εφόδια που θα του επιτρέψουν να ασκήσει αποτελεσματικά το 
εκπαιδευτικό του έργο στα αρχικά στάδια της σταδιοδρομίας του. 
 
Η προϋπηρεσιακή κατάρτιση, όμως, πρέπει να τυγχάνει συνεχούς 
παρακολούθησης και να προσαρμόζεται στις εκάστοτε απαιτήσεις του 
εκπαιδευτικού συστήματος. 
 
Η ΟΛΤΕΚ μαζί με τις άλλες εκπαιδευτικές οργανώσεις και σε συνεργασία με 
όλους τους εμπλεκόμενους με την εκπαίδευση φορείς συμμετέχει στην 
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επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος της Προϋπηρεσιακής 
Κατάρτισης και παρεμβαίνει με σκοπό την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό 
και την αποδοτικότερη λειτουργία της. 
 
Για τους εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς θεωρούμε ότι το Υπουργείο Παιδείας 
και Πολιτισμού έχει υποχρέωση να προσφέρει ουσιαστική και συνεχή 
επιμόρφωση, για να μπορούν να ανταποκριθούν στους νέους ρόλους τους 
που απορρέουν μέσα από τα δεδομένα της νέας εποχής. Οι εκπαιδευτικοί 
καλούνται σήμερα να ανταποκριθούν στους στόχους και επιδιώξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του νέου κοινωνικοοικονομικού 
παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος που έχει δημιουργηθεί. Ενός 
περιβάλλοντος αβέβαιου, απρόβλεπτου και συνεχώς μεταβαλλόμενου με 
αλματώδεις ρυθμούς. Στο χώρο της τεχνολογίας οι αλλαγές που έχουν 
συμβεί είναι ταχύτατες. Η τεχνολογία της πληροφόρησης, η ψηφιακή 
επανάσταση, η εικονική πραγματικότητα και η παγκοσμιοποίηση των 
δικτύων έκαναν τον κόσμο μικρότερο. 
 
Στον εκπαιδευτικό τομέα δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ο ρυθμός της 
αλλαγής είναι το ίδιο ταχύς. Συνήθως η εκπαίδευση και το σχολείο 
αποτελούν τον πιο συντηρητικό θεσμό μιας κοινωνίας, που παραμένει 
ουραγός στις εξελίξεις. Παρά το γεγονός ότι η εκπαιδευτική θεωρία 
εμπλουτίζεται συνέχεια με νέα παραδείγματα σχολικής οργάνωσης και 
μάθησης (διοίκηση ολικής ποιότητας, ποιοτικό σχολείο, θεωρία πολλαπλών 
τύπων νοημοσύνης, συναισθηματική νοημοσύνη, πυλώνες της εκπαίδευσης 
της UNESCO), η εκπαιδευτική πράξη ακολουθεί πολύ αργά. Σε αυτή την 
ανακολουθία θεωρίας και πράξης οφείλεται το γεγονός πως η ποιότητα στην 
εκπαίδευση αποτελεί διαχρονικό ζητούμενο. 
 
Έτσι, μέσα σε όλα αυτά τα νέα δεδομένα της παγκόσμιας, ευρωπαϊκής και 
τοπικής σκηνής, το σχολείο που χρειαζόμαστε είναι ένα σχολείο πιο 
ανθρώπινο, πιο συνεργατικό, πιο ευέλικτο και πιο ελκυστικό. Γι’ αυτό και ο 
εκπαιδευτικός πρέπει να αναπτύξει δεξιότητες που θα τον καταστήσουν 
ικανό να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες απαιτήσεις του σημερινού 
σχολείου. 
 
Ο εκπαιδευτικός μέσα στο σύγχρονο σχολείο πρέπει να είναι πρώτα 
ιδεολόγος και οραματιστής. Να έχει διαμορφωμένο το προσωπικό του όραμα 
που θα κατευθύνει τις στρατηγικές και τις πρακτικές του. Πρέπει να είναι πιο 
ευέλικτος και προσαρμοστικός και να σέβεται τη διαφορετικότητα των 
συναδέλφων και των μαθητών του. 
 
Ο σημερινός εκπαιδευτικός πρέπει να τολμά, να δοκιμάζει και να 
πειραματίζεται. Να συνδυάζει αναλυτική, δημιουργική και πρακτική σκέψη. 
 
Ο κύριος ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ο ρόλος του εμψυχωτή, ένας ρόλος 
που για να τον ασκήσει χρειάζεται να αναπτύξει τη νοημοσύνη της καρδιάς. 
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Μέσα στην κοινωνία της γνώσης, η συνεχής περιέργεια, η αναζήτηση, η δια 
βίου μάθηση και ο αναστοχασμός είναι ιδιότητες που πρέπει να συνοδεύουν 
έναν εκπαιδευτικό σε όλη την επαγγελματική του σταδιοδρομία. Δείκτης 
ποιότητας του εκπαιδευτικού είναι και η ικανότητά του για συνεργασία και 
δόμηση ορθών διαπροσωπικών σχέσεων. Είναι μέσα από τη συνεργασία 
που θα μπορέσουν προσωπικά οράματα να γίνουν συλλογικά για τη σχολική 
κοινότητα. 
 
Αυτά είναι μόνο μερικά από τα γνωρίσματα του σύγχρονου εκπαιδευτικού. 
Το χρέος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι να παρέχει 
ολοκληρωμένα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Στη ΜΤΕΕ 
οι κυριότεροι τομείς επιμόρφωσης πρέπει να είναι: 
 
α) τεχνολογικές εξελίξεις της επιστήμης στους διάφορους κλάδους και 
ειδικότητες 
 
β) εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών και 
εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 
γ) συνεχής παιδαγωγική επιμόρφωση σε θέματα παιδαγωγικών, 
ψυχολογίας, εκπαιδευτικής διοίκησης , διαχείρισης προβληματικών 
καταστάσεων, δημοκρατικής πολιτότητας, πολυπολιτισμικότητας κ.ά. 
 
Η ΟΛΤΕΚ θεωρεί, επίσης, ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού θα 
πρέπει να δώσει ουσιαστικά κίνητρα στους εκπαιδευτικούς της Μέσης 
Εκπαίδευσης, ώστε να τους ενθαρρύνει να ακολουθήσουν μεταπτυχιακά 
προγράμματα στην επιστήμη τους, στις παιδαγωγικές επιστήμες και στην 
διοίκηση των σχολείων. 
 
Κλείνοντας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας και 
αναμένουμε τα πορίσματά του για περαιτέρω αξιοποίηση. Σας ευχαριστώ. 
 
Αντρέας Ελευθεριάδης,  
Εκπρόσωπος Ιδιωτικών Σχολείων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
 
Να ευχαριστήσω τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Κύπρου για την ευκαιρία που μου 
δίνεται να συμβάλω έστω με μερικούς προβληματισμούς στη συζήτηση που 
γίνεται σήμερα και που ξεκίνησε χθες με το συνέδριο. 
 
Ως Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θέλω να είμαι εποικοδομητικά σαφής και να 
αναφέρω κάποιους προβληματισμούς σχετικά με το σύστημα εκπαίδευσης 
και την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και του συστήματος στο 
σύνολό του και κατά πόσο εξυπηρετείται η ποιότητα της εκπαίδευσης. 
 
Εμείς έχουμε, ως Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, το ρόλο του κριτή ενός φοιτητή 
που μπαίνει στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Βλέποντας την πρόοδό του 
μέσα από τα χρόνια, αλλά και κρίνοντας την απόδοσή του μέσα από τα 
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χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη ότι προήλθε από το σύστημα Μέσης 
Εκπαίδευσης της Κύπρου. Δυστυχώς, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι 
χρόνο με το χρόνο τα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά. Δεν μπορώ να 
πω ακριβώς που έγκειται το πρόβλημα, όμως, μπορώ να αναφέρω μερικά 
σημεία που πιστεύω ότι χρειάζονται περαιτέρω σκέψεις αλλά και 
προβληματισμό. 
Το πρώτο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι ο τρόπος επιλογής αλλά και 
καθορισμού των στόχων του εκπαιδευτικού συστήματος που γίνεται στην 
Κύπρο. Στην εποχή του 2004, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί ο 
συγκεντρωτισμός να αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για τη λήψη αποφάσεων. 
 
Ένα δεύτερο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι στις επαφές μας με 
το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού διαπιστώνουμε ότι ενδιαφέρεται 
περισσότερο για την τυπικότητα παρά την ουσιαστική διάσταση της όλης 
υπόθεσης. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο το τυπικό μέρος και να μη 
βλέπουμε την ουσία. Θα μπορούσα να δώσω και παραδείγματα στη 
συζήτηση αν χρειαστεί. 
 
Ένα τρίτο σημείο που θα ήθελα να αναφέρω είναι η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του εκπαιδευτικού συστήματος και κατ’ επέκταση του 
εκπαιδευτικού. Δεν υπάρχει, απ’ ότι γνωρίζω, μια εξωτερική ανεξάρτητη 
επιτροπή ή συμβούλιο ή σώμα που να αξιολογεί συστηματικά τα 
αποτελέσματα της Εκπαίδευσης, είτε είναι Πρωτοβάθμια είτε είναι 
Δευτεροβάθμια, όπως γίνεται στην Τριτοβάθμια, τουλάχιστον στην Ιδιωτική 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Αυτό θα βοηθούσε πάρα πολύ να καλυτερεύσει το 
σύστημα και να συμπεριλάβει τις απόψεις των εκπαιδευτικών για την 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, είτε αυτή είναι η βασική είτε αυτή είναι η δια 
βίου εκπαίδευση. 
 
Επειδή πάντοτε είμαι εποικοδομητικά κριτικός με τις απόψεις μου, και επειδή 
στην Κύπρο φοβόμαστε την αλλαγή – και εμείς οι εκπαιδευτικοί κατά γενική 
ομολογία είμαστε συντηρητικοί – θα εισηγούμουν να υπήρχε εκ μέρους των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και του Υπουργείου μια συνεχής επαφή 
σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και του συστήματος, 
όπως ανέφερα προηγουμένως. 
 
Τώρα βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες επαφές, αλλά δε γνωρίζω να υπάρχει 
ένας φορέας που να μπορεί πάνω σε συνεχή βάση να παρακολουθεί την 
ποιότητα των αποτελεσμάτων όχι σε σχέση με το τι γίνεται στην Κύπρο αλλά 
σε σχέση με το τι γίνεται ανά το παγκόσμιο. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει 
και αυτό. 
 
Δε θέλω να πω τίποτε άλλο σε αυτό το στάδιο. Το μόνο που μπορώ να πω 
είναι τέτοιες συζητήσεις ή τέτοια συνέδρια σίγουρα υποβοηθούν στην 
καλύτερη συζήτηση των πραγμάτων ή και του προβληματισμού για 
περαιτέρω ανάπτυξη και πρόοδο στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου. 
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Συντονιστής 
 
Ευχαριστώ τον κ. Ελευθεριάδη. Τώρα θα έχουν την ευκαιρία οι εισηγητές του 
συνεδρίου να πουν τις απόψεις τους πάνω σε ορισμένα βασικά θέματα που 
τέθηκαν από μέρους των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
όπως και από μέρους της Ιδιωτικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Μερικά 
σημεία που νομίζω πρέπει να σχολιαστούν είναι: η άποψη του πολυδύναμου 
δασκάλου, του επιστήμονα δασκάλου, η εξειδίκευση του δασκάλου, η 
ενιαιοποίηση της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, η 
διαρκής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και πως και πάνω σε ποια 
προβλήματα και θέματα. Η έλλειψη συστήματος αξιολόγησης αντικειμενικής, 
αξιόπιστης αξιολόγησης της ποιότητας των διάφορων εκπαιδευτικών 
βαθμίδων, της Στοιχειώδους, της Μέσης αλλά και της Πανεπιστημιακής. 
 
Σήφης Μπουζάκης 
 
Εμείς έχουμε ήδη κάνει την εισήγησή μας και θα προσπαθήσω εντελώς 
επιγραμματικά να αναδείξω κάποιες πτυχές των πολύ σημαντικών 
επισημάνσεων που έγιναν από τους εκλεκτούς συνομιλητές. Εγώ εδώ 
μεταξύ δύο συνδικάτων- αναμεταξύ δύο φίλων βασικά- νιώθω ευτυχής γιατί 
και τα δύο αυτά συνδικάτα, τώρα και είκοσι περίπου χρόνια επικοινωνούν 
συνεχώς μαζί μας με σημαντικά κοινά συνέδρια στην Ελλάδα και στην 
Κύπρο. 
 
Η διάσταση του πολυδύναμου δασκάλου. Ήδη το έθιξε και ο πρόεδρος. Η 
Ελλάδα υποχώρησε στην υποστήριξη του πολυδύναμου και έχει πια 
δασκάλους ειδικοτήτων στα δημοτικά σχολεία. Η Κύπρος συνεχίζει να 
αντιστέκεται. Συμφωνώ με αυτή την αντίσταση. Αν το δούμε, όμως, 
επιστημονικά, αυτό σημαίνει ότι ο πολυδύναμος δάσκαλος χρειάζεται και 
πολυδύναμα προγράμματα εκπαίδευσης και ευέλικτες εξειδικεύσεις, 
διαφορετικά το σύστημα δε θα αντέξει πολλά χρόνια. Εδώ, με τη Μέση 
Εκπαίδευση υπάρχουν και κάποιες θεμιτές συγκρούσεις. Όταν η Μέση 
Εκπαίδευση έχει ψηλό ποσοστό ανεργίας, οι διαγωνισμοί, όπως έγινε σε 
μας, οδηγούν σε κατάληψη θέσεων σε άλλες βαθμίδες και αυτό ήταν θεμιτό. 
 
Όμως, αν θέλουμε να αντέξει το σύστημα, θα πρέπει το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο ή τα Παιδαγωγικά Τμήματα να έχουν προγράμματα με αυτή τη 
στόχευση, διαφορετικά δεν μπορεί να αντέξει το σύστημα. Αύριο θα έχουμε 
και πληροφορική και νέες ειδικότητες, επομένως πόσα θα μπορεί να διδάξει 
ένας δάσκαλος σε έξι τάξεις; 
 
Σημείο δεύτερο. Επειδή μιλούμε αυτές τις μέρες για την κριτική προσέγγιση 
και ότι ο δάσκαλος πρέπει να είναι στοχαστικός και κριτικός κτλ., τίθεται το 
ερώτημα αν τα προγράμματά μας, εδώ και στην Ελλάδα, ενσωματώνουν τις 
βασικές διαστάσεις για στοχασμό. Εγώ δε διανοούμαι χωρίς ελληνικό αρχαίο 
στοχασμό. Όταν διδάσκεται το μάθημα της ιστορίας, αναρωτιέμαι αν οι 
δάσκαλοι εδώ και στην Ελλάδα έχουν προετοιμαστεί και διδαχθεί την ιστορία 
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του κυπριακού ελληνισμού. Στην Ελλάδα η ιστορία σταματά το 1940. Η 
μετέπειτα ιστορία έχει μείνει σε κάποια αρχεία του Υπουργείου Παιδείας. Την 
άφιξη κάποιου νέου, μοντέρνου βιβλίου, συνήθως, ακολουθεί ο 
λιθοβολισμός. 
 
Μιλούμε για Ευρώπη. Πόσα προγράμματα ενσωματώνουν τη 
διαπολιτισμικότητα, την πολιτισμικότητα και άλλα προγράμματα; Τα 
διδάσκουν αυτά οι εκπαιδευτικοί μας εδώ και στην Ελλάδα για να 
εναρμονιστούμε με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό; Όχι για να αντιγράψουμε αλλά 
να εναρμονιστούμε λίγο, να μάθουμε τι κάνουν οι άλλοι δίπλα μας και γύρω 
μας. 
 
Ενιαιότητα στην εκπαίδευση. Αυτό προϋποθέτει και μια κουλτούρα ανάλογη 
της ενιαιότητας. Διαφορετικά τα ψηλά επίπεδα, τα ρετιρέ, ενοχοποιούν τα 
κατώτερα, τις αδυναμίες. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα. Αν λοιπόν δεν 
κατακτήσουμε ενιαιότητα στην αντίληψη δημοτικό-γυμνάσιο-λύκειο, έχει 
σημασία αν μιλούμε υποχρεωτικά για υποχρεωτικό δωδεκάχρονο σχολείο. 
Προς τα εκεί πηγαίνουμε, με μια αντίληψη που τότε αυτόματα θα κοιτούμε τα 
δικά μας, τη βαθμίδα μας και θα πάθουμε σοκ για το γυμνάσιο, το λύκειο, το 
πανεπιστήμιο. Αυτό λοιπόν σαν αντίληψη, όχι σαν οργάνωση αλλά πια σαν 
αντίληψη μέσα μας. Και εδώ εντάσσω και τις παιδαγωγικές σχολές για όλα 
τα σχολεία στο πανεπιστήμιο και τις τεχνικές και επαγγελματικές σχολές. 
Εδώ πρέπει να συμφωνήσουμε ότι η μόρφωση και η βασική κατάρτιση 
ανήκει στο πανεπιστήμιο για να μπορέσουμε να κάνουμε έρευνα και σοβαρή 
επιστημονική εργασία. Η επιμόρφωση, όμως, σαφέστατα, και η 
μετεκπαίδευση ανήκουν στο κράτος. Εφόσον μισθοδοτεί, έχει το δικαίωμα να 
έχει αυτούς τους θεσμούς υπό την ευθύνη του. Η βασική εκπαίδευση, όμως, 
ανήκει στο πανεπιστήμιο. 
 
Τέλος, δε θέλω να ανοίξω εδώ έναν καινούριο διάλογο σε σχέση με την 
Ιδιωτική Εκπαίδευση στην Κύπρο. Έχω τις δικές μου ενστάσεις., γνωρίζω 
την ιστορία αυτού του τομέα και ό,τι προηγήθηκε, αλλά επιτρέψτε μου δύο 
πράγματα να πω. Ίσως η Κύπρος είναι η μόνη χώρα όπου σε όλα τα 
ιδιωτικά τριτοβάθμια ιδρύματα η γλώσσα διδασκαλίας δεν είναι αυτή του 
κράτους, του έθνους, αλλά είναι μια ξένη γλώσσα. Η γλώσσα μας έχει έναν 
πλούτο και μια ιστορία πίσω της. Αν την απεμπολήσουμε, πως το «δεν 
ξεχνώ» δεν θα αλλοιωθεί προοπτικά. Πρέπει η πολιτεία να προτάξει ένα 
δημόσιο αγαθό –το πανεπιστήμιο- και ας έλθει και ο ιδιώτης 
συμπληρωματικά. 
 
Το πρόσταγμα «παιδεία για όλους» σημαίνει δημόσιο πανεπιστήμιο, γιατί 
έχει σχέση με τη δημοκρατία, διαφορετικά η εκπαίδευση έχει ανισότητες. 
 
Συντονιστής 
 
Ευχαριστώ πολύ. Και θα δώσω το λόγο στον κύριο Ξωχέλλη. Πριν, όμως, θα 
ήθελα για λόγους ιστορικούς να παρατηρήσω ότι έγινε αγώνας στην Κύπρο, 
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ώστε η ελληνική γλώσσα να είναι γλώσσα διδασκαλίας στο δημόσιο 
πανεπιστήμιο. 
 
Παναγιώτης Ξωχέλλης 
 
Συγχαίρω τον Εκπαιδευτικό Όμιλο Κύπρου για την πρωτοβουλία που είχε 
και χαίρομαι που συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση. Άκουσα με πολύ μεγάλη 
προσοχή τις επισημάνσεις που έκαμαν οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών 
οργανώσεων. Αναπολώντας και το χθες λίγο, θα ήθελα να σταθώ 
τηλεγραφικά σε τρία, τέσσερα θέματα. 
 
Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται συνεχή υποστήριξη, χρειάζεται κατανόηση, 
χρειάζεται κίνητρα. Πρέπει να συνειδητοποιήσει η πολιτεία ότι χρειάζεται 
πολύ μεγάλη υποστήριξη ο εκπαιδευτικός για να ανταποκριθεί στο νέο του 
έργο που είναι πάρα πολύ δύσκολο, στο νέο του ρόλο. 
 
Όσον αφορά στη σχέση κράτους-πολιτείας και εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε και εμείς οι εκπαιδευτές των εκπαιδευτικών 
ότι πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς και να δώσουμε, να κάνουμε κι εμείς ένα 
βήμα μπροστά, να μην περιμένουμε τα πάντα μόνο από την πολιτεία. Η 
πείρα μου σαράντα ετών στην εκπαίδευση λέγει το εξής: Να μην 
περιμένουμε ότι όλα θα γίνουν καλά άνωθεν. Οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται 
άνωθεν συχνά είναι βιαστικές, συχνά εξυπηρετούν και άλλες σκοπιμότητες. 
Ενώ αν καταφέρουμε σταδιακά, βήμα προς βήμα, να ριζώσουν κάποια 
πράγματα μεταρρυθμίσεων από κάτω, ξεκινήματος από κάτω, αυτού του 
είδους οι αλλαγές είναι πιο σταθερές και θα έχουν μεγαλύτερες χρονικές 
διαστάσεις. 
 
Το άλλο θέμα είναι το θέμα της γενικής παιδείας και της εργαλειακής 
μόρφωσης. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια αντιδικία σε κάποιες 
χώρες που υποστηρίζουν πιο σταθερά τη γενική μόρφωση, ενώ κάποιες 
άλλες υποστηρίζουν την εργαλειακή αντίληψη της εκπαίδευσης και γενικά 
της παιδείας. Φαίνεται ότι περισσότερο οι Αγγλοσαξονικές χώρες τείνουν 
προς το δεύτερο και η ηπειρωτική Ευρώπη τείνει προς το πρώτο. Με μεγάλη 
χαρά, πριν από δύο τρία χρόνια άκουσα στην Ελλάδα μια φωνή στα πλαίσια 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη γενική παιδεία. Μακάρι να εξακολουθήσει 
να ισχύει αυτή η διαμάχη και να μην επιλυθεί, γιατί φοβούμαι ότι ο κυρίαρχος 
λόγος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι προς την εργαλειακή μόρφωση: 
κατάρτιση, εξειδίκευση για να κάμουμε απασχολίσημους πολίτες. Αυτό, 
νομίζω, θα ήταν ο θάνατος της παιδείας. 
 
Σήμερα είναι απαραίτητη η μερική, η αδρή εξειδίκευση του εκπαιδευτικού της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δε γίνεται πια να είναι ένας δάσκαλος για όλα, 
οι απαιτήσεις είναι πολύ μεγάλες, στις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού 
σχολείου είναι ήδη οι απαιτήσεις σημαντικές, έχουμε πολλές πηγές από τις 
οποίες αντλούν οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός βρίσκεται σε δύσκολη θέση. 
Μια μερική εξειδίκευση είναι απαραίτητη. Από την άλλη μεριά απαιτείται μια 
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σωστή εξειδίκευση των εκπαιδευτικών της Μέσης Εκπαίδευσης. Συχνά, 
έχουμε πολυδύναμους φιλολόγους, έχουμε πολυδύναμους φυσικούς, από 
γεωλογία, από βιολογία, από χημεία, να διδάσκουν τα πάντα και μάλιστα να 
αναγκάζονται να διδάσκουν σε υψηλά επίπεδα, όπως στο λύκειο. Εδώ 
χρειάζεται ένας περιορισμός της εξειδίκευσης και η γενική τάση που υπάρχει 
σήμερα είναι η εξειδίκευση να μην είναι υπερβολική. Πριν από δέκα 
δεκαπέντε χρόνια ζητούσε η βιβλιογραφία πολύ έντονα την εξειδίκευση, αυτό 
όμως, έχει υποχωρήσει αισθητά. 
 
Ένα τελευταίο θέμα είναι η αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού και του 
σχολείου, με το οποίο συνδέεται η ποιότητα στην εκπαίδευση. Υπάρχουν 
ακόμα πολλές ασάφειες, τι ακριβώς είναι η ποιότητα, με ποια κριτήρια τη 
διαπιστώνουμε, γιατί η τάση που επικρατεί είναι συχνά με ποσοτικούς 
δείκτες να θέλουμε να μετρήσουμε την ποιότητα. Αυτό είναι αντίφαση, δεν 
μπορούμε να μετρήσουμε την ποιότητα με ποσοτικούς δείκτες. Μεγάλη 
ασάφεια υπάρχει και για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στο 
σύνολό του. Δεν πρέπει να πιάνουμε «θύματα» τους μαθητές ή τους 
εκπαιδευτικούς και να τους αξιολογούμε. Υπάρχουν πολλοί παράμετροι: τα 
κριτήρια, πως θα γίνεται, η διαδικασία, ποιοι θα την κάνουν, πως επιλέγονται 
αυτοί που θα την κάνουν, πως κρίνονται οι κριτές. Υπάρχουν πάρα πολλά 
ανοικτά ερωτήματα τα οποία πρέπει να αποσαφηνιστούν. 
 
Παυλίνα Χατζηθεοδούλου – Λοϊζίδου 
 
Έχω ήδη εκθέσει τις απόψεις μου για τον κριτικό εκπαιδευτικό, την 
αποτελεσματικότητά του, το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ένας 
οργανισμός όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που έχει ρόλο αναπτυξιακό 
και που αντιμετωπίζεται από τους εξωτερικούς αξιολογητές (π.χ. Έκθεση 
UNESCO) ως ένας οργανισμός που μπορεί να μετατραπεί σε κολλέγιο των 
εκπαιδευτικών και να ισορροπήσει ακριβώς ανάμεσα στις απαιτήσεις του 
επίσημου φορέα εκπαίδευσης (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού) και στο 
πως αυτές θα περάσουν στην πράξη, στη σκέψη, στη σχολική διαδικασία 
μέσω των εκπαιδευτικών. Ευχαριστώ. 
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Συνοπτική Θεώρηση των Εργασιών του Συνεδρίου  
από τον Πρόεδρο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου  

Δρα Χρήστο Θεοφιλίδη 
 
Το βασικό ερώτημα που απασχόλησε το συνέδριό μας αφορούσε στον τύπο 
εκπαιδευτικού που απαιτεί η εποχή μας και στον τρόπο με τον οποίο αυτός 
πρέπει να εκπαιδευθεί. Αναζητήσαμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, 
εξετάζοντας από τη μια τα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά δεδομένα της 
εποχής μας και από την άλλη τα αποτελέσματα της φιλοσοφικής και 
εμπειρικής έρευνας. 
 
Εξετάζοντας τα κοινωνικοπολιτικά και οικονομικά δεδομένα της εποχής μας 
που επηρεάζουν την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, εντοπίσαμε επτά 
σχετικές παραμέτρους. Συγκεκριμένα: 
 

• Ζούμε σήμερα σε μια διαπολιτισμική κοινωνία η οποία έχει ως 
συνεπακόλουθο μαθητικό πληθυσμό που τον χαρακτηρίζει υψηλού 
βαθμού διαφορετικότητα. 

• Δραστηριοποιούμαστε στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης 
οικονομίας και μιας ευρωπαϊκής προοπτικής με αυξημένες 
δυνατότητες διακίνησης και προσφοράς υπηρεσιών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

• Ζούμε στην κοινωνία της πληροφορίας και της γνώσης. Για να 
διπλασιάσει τη γνώμη που κατείχε ο άνθρωπος χρειάστηκε 
δεκαεπτά αιώνες μέχρι το 18ο αιώνα, τριακόσια χρόνια μεταξύ του 
18ου και του 20ου αιώνα και πενήντα χρόνια μεταξύ του 1900 και του 
1950. Το 2004 χρειάζεται μόνο οκτώ με δώδεκα μήνες για να 
διπλασιάσει τη γνώση του. 

• Η διαχείριση της διαθέσιμης γνώσης είναι σήμερα πολύ ευκολότερη 
σε σύγκριση με προηγούμενες εποχές – όχι μόνο η δυνατότητα 
αποθήκευσης πληροφοριών αυξήθηκε σε εκπληκτικό βαθμό, αλλά 
το κόστος αποθήκευσης και ο χρόνος ανάκλησης και αξιοποίησής 
τους μειώθηκε δραστικά. Η ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας 
συνεχίζεται με εκπληκτικό ρυθμό, σε βαθμό που δε μας επιτρέπει να 
μαντεύσουμε τις δυνατότητές της στο πολύ άμεσο μέλλον. 

• Δεν είναι μόνο η πρόοδος στη ψηφιακή τεχνολογία – είναι και η 
πρόοδος σε όλους τους άλλους τομείς. Η αλλαγή και η ανάπτυξη 
είναι συνεχής σε όλους τους τομείς. 

• Βιώνοντας τον παραπάνω κατακλυσμό γνώσεων και τη συνεχή 
αλλαγή και ανάπτυξη, ο σημερινός άνθρωπος συνειδητοποιεί το 
πεπερασμένο της γνώσης και την ανάγκη όχι απλώς να αποκτήσει 
ένα προαποφασισμένο ποσό γνώσεων, αλλά να αποκτήσει 
πυρηνική γνώση στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα και ταυτόχρονα 
τις δεξιότητες εκείνες που θα του επιτρέψουν να μαθαίνει διηνεκώς. 

• Είναι εξόχως σημαντικό για το άτομο να μεγιστοποιήσει τις 
δυνατότητές του, ούτως ώστε να καταστεί ικανό να ζήσει στη 
μεταμοντέρνα εποχή μας, αλλά, ταυτόχρονα, να ενστερνιστεί και τις 
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αξίες εκείνες που θα του επιτρέψουν να συμβιώσει με άλλα και 
διαφορετικά άτομα μέσα σε μια δημοκρατική κοινωνία. 

 
Η φιλοσοφική και εμπειρική έρευνα στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
έφερε στην επιφάνεια τρία μοντέλα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Το 
πρώτο μοντέλο πηγάζει από τη φιλοσοφία του θετικισμού και στηρίζεται σε 
δύο ουσιαστικές παραδοχές. Η πρώτη παραδοχή ξεκινά από την ιδέα ότι 
υπάρχει προκαθορισμένη γνώση φιλοσοφικού, κοινωνιολογικού και 
ψυχολογικού περιεχομένου, την οποία πρέπει να αποκτήσει ο υποψήφιος 
εκπαιδευτικός. Φορέας αυτής της γνώσης είναι το διδακτικό και επιστημονικό 
προσωπικό των παιδαγωγικών σχολών και ο ρόλος του είναι να βοηθήσει 
τον υποψήφιο εκπαιδευτικό να την κατακτήσει. Η δεύτερη παραδοχή πάνω 
στην οποία στηρίζεται το θετικιστικό (ορθολογιστικό) μοντέλο είναι ότι η 
πρακτική άσκηση ακολουθεί τη θεωρία και φωτίζεται από αυτή. Ο 
υποψήφιος εκπαιδευτικός παρακολουθεί πρώτα θεωρητικά μαθήματα και 
στη συνέχεια μεταφέρει σε πρακτικό επίπεδο την παιδαγωγική γνώση και 
θεωρία. 
 
Το δεύτερο μοντέλο εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών έχει ως βάση του τη 
φιλοσοφία της φυσιοκρατίας. Φορέας της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών σε 
αυτό το μοντέλο είναι η σχολική μονάδα και η αίθουσα διδασκαλίας. Ο 
σχολικός χώρος είναι, σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, το φυσικό πλαίσιο 
εκπαίδευσης του νέου εκπαιδευτικού. Η βασική διαδικασία πάνω στην οποία 
στηρίζεται το σχολείο ως οργανισμός είναι η διδασκαλία και η μάθηση. 
Υπάρχουν κριτήρια αποτελεσματικής διδασκαλίας και ο υποψήφιος 
εκπαιδευτικός πρέπει να αποκτήσει συγκεκριμένες δεξιότητες διδασκαλίας, 
οι οποίες θα του επιτρέψουν να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα 
κριτήρια αυτά. Η απόκτηση των δεξιοτήτων θα επέλθει μέσα από δοκιμή, 
αξιολόγηση και επανάδραση. 
 
Το τρίτο μοντέλο πηγάζει από τη φιλοσοφία του υπαρξισμού και είναι 
γνωστό ως αναστοχαστική θεωρία. Το μοντέλο αυτό ξεκινά από την 
παραδοχή ότι η διδασκαλία είναι σύνθετη διαδικασία και ότι στηρίζεται στην 
πληροφορημένη λήψη αποφάσεων. Η διδακτική πράξη, σύμφωνα με το 
μοντέλο αυτό, προσλαμβάνει ερευνητικό χαρακτήρα. Το μοντέλο 
αναγνωρίζει τον εκπαιδευτικό ως επαγγελματία, ο οποίος, μέσα από συνεχή 
αναστοχασμό, προβληματισμό, επανεξέταση της δράσης του και αυτοκριτική 
βελτιώνει την καθημερινή διδακτική πρακτική του. Με απλά λόγια, ο 
εκπαιδευτικός αντικρίζεται ως επιστήμων ερευνητής και κριτικός 
αναστοχαστής. 
 
Η πρακτική που ισχύει σήμερα στις ευρωπαϊκές χώρες έχει δύο κύρια 
γνωρίσματα. Πρωτίστως, η αρχική εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
προσλαμβάνει συστημικό χαρακτήρα με την έννοια ότι αυτή δεν αντικρίζεται 
ως αυτόνομη δραστηριότητα, αλλά εκλαμβάνεται ως πρώτη φάση στην 
εκπαίδευση του εκπαιδευτικού και συμψηφίζεται με τη μετέπειτα, και μάλιστα 
συνεχή, επιμόρφωσή του. Έπειτα, εφαρμόζεται σήμερα τόσο «συγχρονικού» 
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όσο και «διαχρονικού» τύπου εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Στο 
συγχρονικό μοντέλο η πρακτική διδακτική συντρέχει με τη θεωρητική 
κατάρτιση. Τέτοια είναι η περίπτωση εκπαίδευσης εκπαιδευτικών λειτουργών 
Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο, την Ελλάδα και την Ολλανδία. Στο 
διαχρονικό μοντέλο προηγείται και ολοκληρώνεται η θεωρητική κατάρτιση 
και η σπουδή του γνωστικού αντικειμένου και ακολουθεί η παιδαγωγική 
κατάρτιση. Το μοντέλο αυτό ισχύει σήμερα στη Γαλλία και τη Γερμανία 
καθώς και στην Κύπρο για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 
 
Το γενικό συμπέρασμα του συνεδρίου είναι ότι η εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών είναι σύνθετο έργο και ότι δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις 
σε σύνθετα ζητήματα. Γεγονός παραμένει ότι η εκπαίδευση των 
εκπαιδευτικών έχει επιστημολογική (ποιος είναι ο ρόλος του σχολείου, ποια 
είναι η κοινωνική πραγματικότητα), γνωσιολογική (τι σημαίνει γνώση, πως 
μαθαίνει ο άνθρωπος) και αξιολογική (τι αξίες αποδεχόμαστε) βάση. Γεγονός 
παραμένει επίσης ότι ζούμε σε μεταμοντέρνα εποχή που είναι πολύπλοκη 
και ρευστή. Έχουμε ανάγκη σήμερα του κριτικού ανθρώπου και, συνεπώς, 
του κριτικού εκπαιδευτικού, ο οποίος υιοθετεί και εφαρμόζει τον κριτικό 
αναστοχασμό ως σχεδία και ως πορεία πλεύσης του. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2004 
 
15:30 – 16:30  Εγγραφή Συνέδρων – Δεξίωση 
 
16:30 – 17:00  Εισαγωγική ομιλία: 
  Δρ. Χρήστος Θεοφιλίδης, Πρόεδρος Ε.Ο.Κ. 
 
  Χαιρετισμός και κήρυξη 
  των εργασιών του συνεδρίου: 
  Έντιμος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού  

κ. Πεύκιος Γεωργιάδης 
 
17:00 – 17:30  Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στον 21ο αιώνα: 
  Dr. Wilfred Carr, Καθ. Πανεπιστημίου Sheffield 
 
17:30 – 18:00  Μοντέλα εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών – 
  Φιλοσοφικές παραδοχές: 
  Δρ. Σήφης Μπουζάκης, Καθ. Πανεπιστημίου Πατρών 
 
18:00 – 19:00  Συζήτηση 
  Συνονιστής: Α. Παναγίδης 
  Σύμβουλος Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού 
 
 
 
 
  Σάββατο, 24 Απριλίου 2004 
 
9:00 – 9:30  Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και ποιότητα στην εκπ/ση: 
  Δρ. Παναγιώτης Ξωχέλλης, Καθ. Πανεπ. Θεσσαλονίκης 
 
9:30 – 9:45 Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Κύπρο: 
  Δρ. Γεώργιος Φιλίππου, Καθ. Πανεπιστημίου Κύπρου 
 
9:45 – 10:00  Προϋπηρεσιακή κατάρτιση εκπαιδευτικών δευτερο- 
  βάθμιας εκπαίδευσης 
  Δρ. Παυλίνα Χατζηθεοδούλου, 
  Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 
 
10:00 – 10:30 Συζήτηση 
  Συντονιστής: Δρ. Νίκος Ορφανίδης, 
  Διευθυντής Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 
 
10:30 – 11:00 Διάλειμμα – Καφές 
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11:00 – 12:30  Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: Συμμετέχουν: 
  Οι ομιλητές και εκπρόσωποι Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 
  Συνδικαλιστικών Οργανώσεων: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
  Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχολών 
  Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΟΕΛΜΕΚ, ΟΛΤΕΚ, ΠΟΕΔ. 
  Συντονιστής: Γαβριήλ Μηνάς 
 
12:30 – 12:45  Κλείσιμο των εργασιών του συνεδρίου 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Α. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Χρήστος Θεοφιλίδης 
Μαίρη Κουτσελίνη 
Λεωνίδας Κυριακίδης 
Κούλα Αφροδίση 
Αλέξανδρος Χριστοφόρου 
Γεώργιος Ματσικάρης 
Ελένη Σεμελίδου 
Σάββας Παλαίχωρος 
Χριστόφορος Αντωνίου 

 
Β. Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αθανασία Κωνσταντίνου 
Ανδρέας Κασουλίδης 
Ανδρούλλα Ασσιώτου 
Γιάννης Στυλιανού 
Δημήτρης Μικελλίδης 
Ιωάννης Γιαννάκης 
Κυριάκος Παχουλίδης 
Μαρία Οικονομίδου 
Μαρία Παλαίχωρου 
Μαρία Χατζηγεωργίου 
Μάριος Παντελή 
Χρυστάλλα Ζαννετή 

 
Γ. Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

Γεωργία Λεοντίου 
Ειρήνη Χατζηλουκά – Μαυρή 
Έλενα Χατζηγιάννη – Γιάγκου 
Έφη Ξέρού 
Ζωή Κανάρη 
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ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 
 
 
 

Ιερά Μονή Κύκκου 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Δασκάλων 
Συνεργατικό Ταμιευτήριο Καθηγητών 

ΟΕΛΜΕΚ 
ΠΟΕΔ 
ΟΛΤΕΚ 
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