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Με το πέρας αυτής της διατριβής νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω 
ορισμένους ανθρώπους. 
 
Η έρευνα για τη διατριβή αυτή δεν θα ολοκληρωνόταν ποτέ χωρίς τη 
συμβολή, την βοήθεια, την στήριξη και την εμπιστοσύνη του καθηγητή μου, κ. 
Ζαχαρία Παληού. Ο κ. Παληός κάθε φορά που θεωρούσα ότι ποτέ δεν θα 
καταφέρω να αποδώσω ούτε μια σειρά κειμένου ήταν εκεί να μου 
υπενθυμίσει πως το σημαντικότερο όπλο μου ήταν ότι προσπαθούσα και ότι 
πραγματοποιούσα μια έρευνα που ήθελα. Ακόμα κι όταν αισθανόμουν 
αγχωμένη για λόγους εκτός διατριβής, η σοφή συμβουλή του μου έδινε τη 
δυνατότητα να σκέφτομαι ξανά με καθαρό μυαλό. Τον ευχαριστώ πολύ για τις 
τόσες κουβέντες και τον πολύ χρόνο που σίγουρα του έκλεψα με το διαρκές 
άγχος μου. Ο κ. Παληός μου δίδαξε πώς μπορεί κάποιος να κατέχει γνώσεις 
και να μη χρειάζεται ποτέ να τις επιδεικνύει, παρά μόνο για να βοηθήσει 
ανθρώπους που τις χρειάζονται. Εξαιρετικά ελεύθερος άνθρωπος, που ακόμα 
και όταν η κρίση του ήταν οξεία γα τα κείμενα που του παρέδιδα, 
ακολουθούσε υπομονετικός, από μέρους του, διάλογος, μέχρι να κατανοήσω 
ακριβώς το σημείο της παρατήρησης.  
Ευχαριστώ επίσης την καθηγήτριά μου κ. Μαρία Μαλικιώση-Λοίζου, η οποία 
δέχθηκε να εποπτεύσει τη διατριβή αυτή και τη διάβασε όλη, λέξη προς λέξη, 
αρκετές φορές, παρά τον περιορισμένο χρόνο της και τις τρέχουσες 
υποχρεώσεις της. Τα σχόλιά της και οι παρατηρήσεις της έκαναν αυτή τη 
διατριβή καλύτερη και οι συναντήσεις μαζί της συνέβαλαν στο να δω από 
διαφορετική σκοπιά ορισμένα θέματα όχι μόνο εργασίας, αλλά και ζωής. 
Δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Πυργιωτάκη, ο οποίος 
δέχτηκε κι εκείνος να εποπτεύσει αυτή τη διατριβή και ρωτούσε διαρκώς για 
την εξέλιξή της. 
Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον καθηγητή κ. Ζωγραφίδη για τη βοήθεια 
και κυρίως την υπομονή σε ζητήματα της καθημερινότητας που ενέσκηπταν 
και στον οποίο σχεδόν πάντοτε απευθυνόμουν.  
Η συμβολή της καθηγήτριας κ. Παπαγεωργίου ήταν όλο αυτό το διάστημα 
καταλυτική και καθησυχαστική. Πάντοτε έβρισκε χρόνο να με ακούσει και να 
μου πει τη γνώμη της επί των πολλών προβληματισμών μου.  
Ευχαριστώ πολύ τον κ. Τάνταρο για τις υποστηρικτικές και κυρίως ευχάριστες 
συνομιλίες και την ευγένεια αποδοχής της πρόσκλησης, την κ. 
Σταματοπούλου, που ήταν άκρως φιλική και συνεργάσιμη και την κ. 
Καλογιαννάκη, που ανήκει στην επιτροπή εξέτασης. 
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν θα ήμουν καθόλου ήρεμη αν δεν είχα την 
αγάπη και τη βοήθεια ορισμένων ανθρώπων από το άμεσα κοντινό μου 
περιβάλλον. Ευχαριστώ τη Νατάσσα γιατί χωρίς την αγάπη της, την 
ψυχραιμία της και τις πολλές ώρες ξενυχτιού δεν θα ήμουν εξελιγμένο είδος. 
Η Νατάσσα ήταν πάντοτε εκεί να με στηρίξει και να με πάρει αγκαλιά, όταν 
έβλεπα απέραντο πέλαγος μπροστά μου. Ευχαριστώ τη Μαρία, γιατί έφαγε το 
Καλοκαίρι της και αρκετά έπειτα Σαββατοκύριακα να διαβάζει το κείμενο και 
να το ελέγχει φιλολογικά. Ευχαριστώ την Κατερίνα που της έθεσα ξαφνικά το 
ζήτημα «θα με βοηθήσεις, ε;» και κάθισε με ψυχραιμία και υπομονή απέναντι 
στο νευρικό μου σύστημα να με βοηθήσει. Ευχαριστώ τη Νίκα γιατί ήταν 
πάντα πρόθυμη και γιατί είναι η φωνή της λογικής και της αισιοδοξίας, αν και 
δεν το πιστεύει ούτε η ίδια. Ευχαριστώ το Ματινιώ για την ανοχή, τη 
γλυκύτητα και τη φιλοξενία σχεδόν έναν ολόκληρο χρόνο. Τον Νίκο για τις 
μόνιμες υποδοχές στο νησί την όποια ώρα πλοία και αεροπλάνα κατέφθαναν 
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με μένα μέσα. Την Εύα γιατί φρόντιζε να αναπτύσσω τις διαλογικές μου 
ικανότητες και γιατί πάντα όταν με ακούει χαμογελάει. Την Ελένη γιατί για 
τρεις μήνες (και ακόμα και σήμερα είναι) έγινε φρουρός της ηρεμίας μου. Τη 
Μαρία για την όξυνση του πνεύματος και την ανθρώπινη επαφή, τη 
Χρυσάνθη και τον Ερμή για τις ώρες μιας παρέας που μοιράστηκε χαρές και 
λύπες σε κρίσιμες στιγμές. Τη Μαρία για τη στήριξη στην αρχή του ονείρου. 
Τη Νότα γιατί ονειρεύεται για μένα, όταν χάνομαι στον εαυτό μου.   
Ευχαριστώ ξεχωριστά και ιδιαίτερα τους γονείς μου Ελένη και Δημήτρη. 
Ευχαριστώ την Ελένη, γιατί καιρό τώρα μου έχει δώσει να καταλάβω ότι είμαι 
το νόημα της ζωής της και γιατί, πέρα από όσα λέω, γνωρίζω πως η αγάπη της 
υπερβαίνει κάθε σφάλμα της απλής λογικής. Από την άλλη πλευρά του 
νομίσματος βρίσκεται ο Δημήτρης, που πιστεύει πως ό,τι κάνω το κάνω σωστά 
και ομολογουμένως έχει παρωπίδες όσον αφορά σε μένα. Χωρίς αυτά τα δύο 
παιδιά δεν θα μπορούσα να γράφω καν τις ευχαριστίες αυτή τη στιγμή. 
Ευχαριστώ γιατί είναι μόνιμοι χορηγοί των επιθυμιών μου και γιατί 
αγόγγυστα υφίστανται τις όποιες αντιδράσεις μου, χωρίς να σταματούν να μ’ 
αγαπούν. Τους ευχαριστώ που ήταν κοντά μου όλο αυτό τον καιρό και που με 
έμαθαν να σκέφτομαι, να αγαπώ πολύ ό,τι κάνω, να ακούω και να μην 
πτοούμαι από τα κακώς κείμενα.    
Τέλος ευχαριστώ τον κύριο εμπνευστή των περισσότερων πράξεών μου, τον 
Τάσο μου. Γιατί υπάρχει...και ήταν δίπλα μου αρκετό καιρό και πριν ξεκινήσω 
αυτό το ταξίδι και κατά τη διάρκειά του και άντεξε. Με έκανε να χαμογελάω 
και να θυμάμαι πόσο ξεχωριστή και σημαντική μπορεί να είναι η επαφή με 
έναν μοναδικό άνθρωπο κι εύχομαι μόνο να συνεχίζει να μου το υπενθυμίζει. 
Όσες φορές χάνω την επαφή μαζί του, νιώθω παραλυμένη. Τον ευχαριστώ 
που τον θαυμάζω. Μεγαλώνοντας μαζί του, έμαθα ότι το «ομού» μπορεί να 
κάνει θαύματα και το προσωπικό μπορεί να λάμψει όταν υπάρχει κάποιος να 
το μοιραστείς άκοπα, σχεδόν ασυνείδητα. Του χρωστάω το βαθμό 
ζωτικότητάς μου. Τον ευχαριστώ γιατί ακόμα κι όταν όλη μου η ένταση και η 
φόρτιση παρέλυε την όποια επικοινωνία με το ανθρώπινο είδος, εκείνος είχε 
τον τρόπο να με κάνει να σκέφτομαι πως έχω τη δύναμη να συνεχίσω να 
ονειρεύομαι. Δεν βρίσκω τα λόγια.  
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Περίληψη  

 

Η διατριβή αυτή επιχειρεί να μελετήσει το βαθμό κοινωνικής αποδοχής των 

εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. Το θέμα αυτό επελέγη λόγω της 

σημασίας της προσχολικής αγωγής και κατά συνέπεια των εκπαιδευτικών της 

βαθμίδας αυτής για την ομαλή ένταξη των παιδιών στο εκπαιδευτικό 

σύστημα. Επελέγη επίσης λόγω του ότι η συντριπτική πλειοψηφία του 

διδακτικού προσωπικού είναι γυναίκες, γεγονός που αποδίδεται στις 

στερεοτυπικές αντιλήψεις γύρω από την Ελληνίδα και τον επαγγελματικό της 

προσανατολισμό. Η προσχολική εκπαίδευση, παρά τη σημασία της, δεν 

φαίνεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των κοινωνικών επιστημόνων 

και των παιδαγωγών και η βιβλιογραφία για το θέμα αυτό είναι σχετικά 

περιορισμένη.  

Η έρευνα επικεντρώθηκε στην παρουσίαση και την ανάλυση της αυτοεικόνας 

των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας. Για το σκοπό αυτό 

συγκεντρώθηκε πραγματολογικό υλικό μέσω συνεντεύξεων από τους 

εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, το οποίο αξιολογήθηκε σε σύγκριση με 

αντίστοιχο υλικό που προήλθε από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

Η ανάλυση των συνεντεύξεων και του λοιπού υλικού κατέδειξε ότι η χαμηλή 

κοινωνική αποδοχή των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας θα πρέπει να 

αποδοθεί στη σχετικά χαμηλή κοινωνική τους προέλευση, τον ιδιότυπο 

χαρακτήρα των σπουδών τους και τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 

γυναικών στο επάγγελμα αυτό, -που φαίνεται από την ανάλυση ότι λειτουργεί 

αρνητικά.  

Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν απόλυτα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία 

τόσο στη χώρα μας, όσο και στο εξωτερικό, ότι η εικόνα που οι περισσότεροι 

έχουν για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον επαγγελματισμό και την 

επιστημονική τους επάρκεια είναι σχετικά υποβιβασμένη, αν και όσο 

αυξάνεται η βαθμίδα εκπαίδευσης, τόσο αυξάνεται και η κοινωνική αποδοχή 

των μελών του διδακτικού προσωπικού. 
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Α. Εισαγωγή 

 

Η παρούσα διατριβή στόχο έχει τη διερεύνηση της κοινωνικής αποδοχής του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας. Για το σκοπό αυτό 

είναι ανάγκη να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά της κοινωνικής αποδοχής, 

όπως αυτά γίνονται αντιληπτά στην κοινωνία μας.  

Όπως αναφέρουμε και στη συνέχεια, η κοινωνική άνοδος και η κοινωνική 

επιτυχία συνδέεται με την επίτευξη μορφωτικών και επαγγελματικών στόχων.  

Ενώ θα ήταν δύσκολο να ορίσουμε με λεπτομέρεια τον κοινωνικά 

επιτυχημένο, στην ελληνική κοινωνία επιτυχημένος θεωρείται αυτός που 

κερδίζει πολλά χρήματα ασκώντας ένα επάγγελμα υψηλού κύρους (ο κάτοχος 

πανεπιστημιακού πτυχίου, μεταπτυχιακού τίτλου) και που αμείβεται αδρά.  

Στην προσπάθειά μας να διερευνήσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά επιδιώξαμε 

να εξασφαλίσουμε τη γνώμη των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

Κεντρικό ερώτημα της έρευνάς μας σε σχέση με όλα τα παραπάνω είναι το 

πώς αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας τη 

σχέση τους με την κοινωνική επιτυχία και τη στάση των συναδέλφων τους που 

υπηρετούν στην πρώτη και δεύτερη βαθμίδα του εκπαιδευτικού μας 

συστήματος. Ένα δεύτερο ερώτημα που μας απασχόλησε και που εξετάστηκε 

αφορά στο μεγάλο αριθμό γυναικών στο εκπαιδευτικό επάγγελμα. 

Μελετήσαμε κατά πόσο η σχέση της γυναίκας με την αγορά εργασίας σήμερα 

και η σχεδόν προκαθορισμένη τροχιά των επαγγελματικών της επιλογών, 

επηρεάζεται από την κοινή γνώμη. 

Η διατριβή αυτή χωρίζεται σε πέντε ενότητες. 

Η πρώτη ενότητα παρουσιάζει την ιστορική ανασκόπηση που αφορά στην 

εξέλιξη του θεσμού του νηπιαγωγείου στη χώρα μας. Για να προσεγγίσουμε το 



 11

θέμα κατάλληλα, αναφερόμαστε στο βαυαρικό εκπαιδευτικό σύστημα που 

επιβλήθηκε μετά την απελευθέρωση και ίδρυση του ελληνικού κράτους. 

Έπειτα εκθέτουμε τους λόγους για τους οποίους δημιουργήθηκαν οι πρώτοι 

σχηματισμοί που αφορούν στην προσχολική εκπαίδευση στην Ευρώπη 

προκειμένου να μεταβούμε στη δημιουργία των πρώτων νηπιαγωγείων στην 

ελληνική επικράτεια εκτενέστερα. Αναφερόμαστε σε σημαντικά πρόσωπα και 

ιδρύματα για την προσχολική εκπαίδευση στη χώρα μας, καθώς και στις 

πρώτες σχολές στις οποίες φοίτησαν οι πρώτες νηπιαγωγοί. Προβαίνουμε 

στην περιγραφή του τι συνέβαινε σε άλλα μέρη του ελληνισμού και στη μετα-

κατοχική περίοδο και προχωρούμε σε αναφορά των νομοθετικών ρυθμίσεων 

που έχουν θεσπιστεί για τα νηπιαγωγεία. Επίσης κάνουμε λόγο για τους 

νόμους που αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 

τους θεσμούς μετεκπαίδευσης για τους εκπαιδευτικούς. 

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει και την επισκόπηση του επιστημονικού πεδίου 

της έρευνας. Δηλαδή στο σημείο αυτό παρουσιάζουμε, κατά το δυνατόν, όσα 

έχουν γραφτεί για τους εκπαιδευτικούς τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε 

πανελλήνιο επίπεδο. Παραθέτουμε τις απόψεις επιστημόνων-συγγραφέων 

που έχουν ασχοληθεί με την αυτοεικόνα και την κοινωνική αποδοχή των 

εκπαιδευτικών και αντιπαραβάλλουμε κριτικά τα σχόλιά μας. Αναφερόμαστε 

πρώτα στην εξέλιξη του εκπαιδευτικού επαγγέλματος και παρουσιάζουμε τη 

σχέση των εκπαιδευτικών τόσο με την εκπαίδευση και τη διδασκαλία, όσο και 

με το κράτος, στο πλαίσιο της περιορισμένης αυτονομίας που το επάγγελμά 

τους τους παρέχει. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στο ρόλο που παίζει το 

αναλυτικό πρόγραμμα στην έκβαση της εργασίας τους και στο πώς οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί λειτουργούν μέσα στην τάξη. Κάνουμε λόγο επίσης για τη 

σχέση τους με σημαντικούς παράγοντες του εκπαιδευτικού συστήματος 
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(συναδέλφους, σχολικούς συμβούλους, προϊσταμένους) καθώς και τους 

«άλλους», τα μέλη του ευρύτερου κοινωνικού τους περιβάλλοντος, οι οποίοι 

δεν διαθέτουν εξειδικευμένες παιδαγωγικές γνώσεις, ωστόσο εκφέρουν 

γνώμη για το έργο τους. Από τα παραπάνω, προκύπτουν και οι 

προβληματισμοί των εκπαιδευτικών, στους οποίους αναφερόμαστε στη 

συνέχεια. Αναλύουμε ακόμα τα χαρακτηριστικά των επαγγελμάτων και τους 

λόγους για τους οποίους το εκπαιδευτικό επάγγελμα δεν εμφανίζει πλήρως 

αυτά τα χαρακτηριστικά1, καθώς και τη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 

γυναικών στο επάγγελμα αυτό. Η πρώτη ενότητα ολοκληρώνεται με την 

αναφορά στους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Τα παραπάνω 

αποτελούν αιτίες για τη χαμηλή κοινωνική αποδοχή των εκπαιδευτικών και τα 

βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν παρατίθενται συνοπτικά στο τέλος 

της ενότητας. 

Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στο θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο στηρίχθηκε 

η έρευνα αυτή. Είναι σημαντικό να αναφερθούμε λεπτομερώς σε μια σειρά 

εννοιών όπως είναι η αυτοεικόνα και η αυτοεκτίμηση, ο τρόπος που 

παρουσιαζόμαστε στο κοινωνικό σύνολο, οι ρόλοι τους οποίους υποδυόμαστε, 

τα στοιχεία που διαμορφώνουν την κοινωνική μας ταυτότητα και τις ομάδες 

αναφοράς μας, η προσωπικότητα, η δομή της και το πώς σχετίζεται με το 

«εγώ» μας. Αναφερόμαστε στο «στίγμα» που αποδίδεται σε κάποιες 

κοινωνικές ομάδες, αλλά και στις κοινωνικές αναπαραστάσεις, που 

βρίσκονται σε διαρκή μεταβολή και αναπαραγωγή, αφού πρόκειται για 

παράγωγα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης. 

                                                 
1 Τα χαρακτηριστικά αυτά αναλύονται σε παρακάτω σημείο (στο κεφάλαιο που ασχολείται με την 
επισκόπηση του επιστημονικού πεδίου). 
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Η τρίτη ενότητα περιέχει το μεθοδολογικό μέρος της έρευνας. Ακολουθήσαμε 

την ποιοτική μέθοδο, διότι τη θεωρούμε καταλληλότερη αναφορικά με τη 

συγκέντρωση πληροφοριών και στοιχείων του χαρακτήρα των ανθρώπων. 

Διεξήχθησαν εις βάθος συνεντεύξεις βασισμένες σε ημι-δομημένες ερωτήσεις. 

Στην επιτυχή έκβαση αυτών των συνεντεύξεων συνέβαλε η θητεία μας σε 

νηπιαγωγείο του λεκανοπεδίου. 

Σε αυτό το σημείο καθίσταται απαραίτητο να σημειώσουμε το εξής: 

πραγματοποιήσαμε συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας και 

προκειμένου να προσφέρουμε στην έρευνά μας περισσότερα στοιχεία πήραμε 

συνεντεύξεις και από εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κρίναμε πως με αυτό τον τρόπο θα 

μπορούσαμε έπειτα να επαληθεύσουμε τα αρχικά στοιχεία ή να 

αντιπαραβάλουμε τα τυχόν διαφορετικά στοιχεία που θα προέκυπταν από τις 

γνώμες των εκπαιδευτικών των επόμενων δύο βαθμίδων. Ήταν δύσκολο να 

προσδιορίσουμε τις ομάδες αναφοράς για τους εκπαιδευτικούς μέσα στην 

κοινωνία και τις ομάδες που διαμορφώνουν μια κοινά αποδεκτή άποψη για 

αυτούς. Επελέγησαν λοιπόν εκπαιδευτικοί και όχι εκπρόσωποι άλλων 

επαγγελματικών κλάδων γιατί θεωρήσαμε ότι αυτοί είναι πρώτον γνώστες του 

αντικειμένου εργασίας και δεύτερον αποδέκτες κάποιας αντίστοιχης 

εκτίμησης από το κοινωνικό σύνολο. 

Στο μεθοδολογικό μέρος αναφερόμαστε και στα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει ο ερευνητής. Μιλάμε για τη δεοντολογία που διέπει τις 

συνεντεύξεις, τη χρήση των μέσων που θεωρούνται κατάλληλα για τη 

διεξαγωγή τους και τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία επιλέξαμε τα 

υποκείμενα αυτής της έρευνας. 



 14

Η τέταρτη ενότητα περιέχει την παρουσίαση των πραγματολογικών στοιχείων 

και μια πρώτη ανάγνωσή της. Η ενότητα αυτή βασίζεται στις προηγούμενες 

και επιχειρεί να ταξινομήσει το πραγματολογικό υλικό θέτοντας ερωτήματα 

και διατυπώνοντας συμπεράσματα. 

Το τελευταίο μέρος αυτής της έρευνας είναι η πέμπτη ενότητα, που 

περιλαμβάνει την παράθεση των γενικότερων συμπερασμάτων μας. Σε αυτή 

την ενότητα εκθέτουμε τις σκέψεις μας και τους προβληματισμούς μας και 

οδηγούμαστε σε ορισμένες κρίσεις, με σκοπό να επισημάνουμε τυχόν 

αρνητικά και πρόσφορα προς επεξεργασία στοιχεία του εκπαιδευτικού 

χώρου. Επιχειρούμε να διατυπώσουμε προτάσεις αναφορικά με τη χαμηλή 

κοινωνική αποδοχή των εκπαιδευτικών και με το εκπαιδευτικό σύστημα της 

χώρας μας. 

Αυτή η έρευνα βασίζεται σε συλλογή καθημερινών εμπειριών των 

εκπαιδευτικών και οφείλουμε να τονίσουμε ότι η προσπάθεια πρώτον 

παρουσίασης και δεύτερον ερμηνείας μας έφερε αντιμέτωπους με αρκετούς 

προβληματισμούς. Μια τέτοιου είδους έρευνα απαιτεί από τον ερευνητή 

ενδελεχή εξέταση των ζητημάτων που προκύπτουν, κριτική δεινότητα και 

βαθιά σκέψη προκειμένου να παρουσιαστεί η αντίληψη που επικρατεί στις 

μέρες μας για τον επαγγελματικό αυτό κλάδο. Γνωρίζουμε ότι ίσως να μην 

είναι δυνατή η παρουσίαση όλων των στοιχείων που συνθέτουν την 

αυτοεικόνα και την κοινωνική αποδοχή των εκπαιδευτικών προσχολικής 

ηλικίας (και των εκπαιδευτικών των επόμενων δύο βαθμίδων εκπαίδευσης), 

αλλά θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε στον αναγνώστη μια ξεκάθαρη 

εικόνα γύρω από το τι ισχύει και παίζει ρόλο στη διαμόρφωση της κοινωνικής 



 15

ταυτότητας και της αυτοεικόνας των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας και, 

σε μικρότερο βαθμό, των συναδέλφων τους. 

 

Α.1. Ιστορική αναδρομή της προσχολικής εκπαίδευσης στον 

ελλαδικό χώρο 

 

Η ιστορική αναδρομή της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα 

αποκαλύπτει πως η εμφάνιση των εκπαιδευτικών συστημάτων συνυφαίνεται 

με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για το σχηματισμό του ελληνικού 

κράτους. Στην Ελλάδα θεσμοθετείται η υποχρεωτική εκπαίδευση το 1834. Η 

Ελλάδα καθώς προσπαθεί να συγκροτηθεί, είναι σαφώς επηρεασμένη από την 

Ευρώπη, που μέσα «…στο πλαίσιο της εκβιομηχάνισής της κατά τον 19ο 

αιώνα…ανέπτυξε δημόσιες υποδομές για την φροντίδα των μικρών 

παιδιών…2» και κατ’ επέκτασιν εμφανίζεται ευαισθητοποιημένη στο θέμα 

αυτό, - θα τολμούσαμε να αναφέρουμε «μισό περίπου αιώνα νωρίτερα από 

άλλες περισσότερο ανεπτυγμένες οικονομίες και κοινωνίες3». 

Κατά τα πρώτα έτη του νεοσύστατου ελληνικού κράτους η εκπαίδευση 

οργανώθηκε με βάση το γερμανικό κυρίως εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο 

είχε έντονο συγκεντρωτικό χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, οι Βαυαροί ψήφισαν 

έναν νόμο για την εκπαίδευση που ήταν συγχώνευση ενός αντίστοιχου 

γερμανικού και γαλλικού εκπαιδευτικού νόμου. Ο νόμος αυτός είναι γνωστός 

ως νόμος του Quizot4.   

                                                 
2 Colberg-Schrader, H.-Oberhuemer, P. (1993) Early childhood education and care in Germany,  στο T. 
David (ed.) Educational Provision for our Youngest children. European perspectives, Λονδίνο, PCP, 
σελ. 56-77 
3 Ζαμπέτα, Ε. (1998) Αγωγή και εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας στην Ευρώπη : Συγκριτική 
προσέγγιση, Αθήνα, Θεμέλιο, σ. 32 
4 Βλ. Stavrou, L. (1976) Den bayerische Enflub auf das griechische Schulwesen im 19, Jh., Diss. Wien 
1976 
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Η περίοδος της Βαυαροκρατίας διήρκεσε έως το 1862. Η μεταφορά του 

γερμανικού εκπαιδευτικού συστήματος όμως άφησε κατάλοιπα στην ελληνική 

εκπαίδευση και επειδή θεωρήθηκε πως το σχολείο υπάρχει μόνο για 

πνευματική καλλιέργεια όσων είχαν λύσει βασικές βιοτικές τους ανάγκες, η 

ευρύτερη ελληνική κοινωνία απομακρύνθηκε από τους κόλπους του5. Δινόταν 

βάση στον κλασικισμό και την αριστοκρατική παιδεία6. Ακόμα και η γλώσσα 

που χρησιμοποιήθηκε στα σχολεία, η αρχαΐζουσα, δεν αντιστοιχούσε σε αυτή 

που ο λαός μιλούσε. Επιβλήθηκε λοιπόν γραμματική παιδεία στους Έλληνες7, 

η οποία μέσω του συντηρητισμού εκείνης της περιόδου σημάδεψε το 

νεοελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δημιουργώντας του κρισιμότατο 

πρόβλημα, λόγω κακής άρθρωσης με την ελληνική κοινωνία. 

 

Α.1.1. Προσχολική Εκπαίδευση 

 

Είναι αλήθεια ότι οι πρώτοι σχηματισμοί που σχετίζονταν με την προσχολική 

εκπαίδευση ιδρύθηκαν ακολουθώντας το σκεπτικό ότι έπρεπε να καλυφθεί η 

απουσία της μητέρας, καθώς ακόμα δεν είχε ξεπεραστεί η αντίληψη πως η 

μητέρα αποτελεί τον πλέον κατάλληλο φορέα για την αγωγή των μικρών 

παιδιών (δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οικογένεια υφίσταται αλλαγή στην δομή 

της, αφ’ ης στιγμής η μητέρα συμμετέχει στην παραγωγή). Αυτή, λοιπόν, η 

αντίληψη, που κυριαρχούσε, είχε ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε είδους 

παροχή φροντίδας στα μικρά παιδιά, με την μορφή θεσμού, να θεωρείται 

υποδεέστερη ως φορέας αγωγής τους. Για τούτο και οι πρώτοι τέτοιου είδους 

                                                 
5 Πυργιωτάκης, Ι. (2001) Εκπαίδευση και κοινωνία στην Ελλάδα, Οι διαλεκτικές σχέσεις και οι 
αδιάλλακτες συγκρούσεις, Αθήνα, Ελληνικά γράμματα, σ. 59 
6 Μπουζάκης, Σ. (2000) Νεοελληνική Εκπαίδευση (1821-1985), γ΄ έκδοση, Αθήνα, Gutenberg, σ. 41 
7 Βλ. Πολυχρονόπουλος, Π. (1980) Παιδεία και πολιτική στην Ελλάδα, Αθήνα, 2 τόμοι, α΄ τόμος, σελ. 
182-183 
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θεσμοί φέρονταν ως «άσυλα», «ορφανοτροφεία», «πτωχοκομεία», 

υπόκεινταν στην ιδιωτική και εκκλησιαστική πρωτοβουλία και είχαν 

αναμφίβολα φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Ο Γεώργιος Χασιώτης8 αναφέρει 

χαρακτηριστικά στο λήμμα περί Ελλάδας στο Buisson, F. : Nouveau 

Dictionnaire…, 1911, σ. 758, ότι «τα νηπιακά σχολεία στην Ελλάδα οφείλονταν 

μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία». 

 

Α.1.2. Τα πρώτα Νηπιαγωγεία στην ελληνική επικράτεια 

 

Με την ίδρυση του ελληνικού κράτους, εμφανίζονται διάφοροι φιλέλληνες, 

που εκπροσωπούν χριστιανικά σωματεία, οι λεγόμενοι «μισσιονάριοι», που 

προβαίνουν στην ίδρυση ιδιωτικών σχολείων, κυρίως παρθεναγωγείων, αλλά 

και νηπιαγωγείων9. Στον ελληνικό χώρο επικρατούσε ρευστή κατάσταση μετά 

την ελληνική επανάσταση και η περίοδος συγκρότησης του Ελληνικού 

κράτους, είχε εμποτίσει θετικά τις πεποιθήσεις των «μισσιοναρίων»: είχαν 

βρει την κατάλληλη ευκαιρία να ιδρύσουν σχολεία υπό την πλήρη εποπτεία 

τους, ούτως ώστε και να στηρίξουν την παρουσία τους στην Ελλάδα και να 

διαδόσουν το δόγμα τους10. Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί είναι η στάση του 

Καποδίστρια απέναντί τους, που πάντοτε υπήρξε «επιφυλακτική»11. Δεν 

απέτρεπε την ίδρυση σχολείων από τους «μισσιονάριους», όμως σε 

συνεργασία με τους Ν. Χρυσόγελο και Α. Μουστοξύδη, παρατηρούσε τις 

μεθοδεύσεις τους και έπραττε ανάλογα. 

                                                 
8 Σύγχρονος μελετητής της Ιστορίας της Δημοτικής Εκπαίδευσης, βλ. Χαρίτος, Χ. (1996) Το Ελληνικό 
Νηπιαγωγείο και οι Ρίζες του, Αθήνα, Gutenberg, σ. 95 
9 Χαρίτος, Χ. (1998) Το Ελληνικό Νηπιαγωγείο και οι ρίζες του, Αθήνα, Gutenberg, σ. 88 
10 Μπαμπούνης, Χ. (1999) Η εκπαίδευση κατά την Καποδιστριακή περίοδο, διοικητική οργάνωση και 
εκπαιδευτική λειτουργία, Αθήνα, εκδ. Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, σ. 234 
11 Μπαμπούνης, Χ., ο. π., σ. 237 
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Το κύριο μέλημά των «μισσιοναρίων» στρεφόταν σε δύο κατευθύνσεις. Η 

πρώτη ήταν η εκτύπωση και η διανομή διδακτικών συγγραμμάτων και η 

δεύτερη ήταν η θεσμοθέτηση σχολικών (ιδιωτικών) Ιδρυμάτων και 

εκπαιδευτηρίων (κυρίως Παρθεναγωγείων και Νηπιαγωγείων, για τα οποία 

δεν είχε προλάβει να μεριμνήσει το νεοσύστατο ελληνικό κράτος). Ο Aug. 

Hildner, απεσταλμένος της Church Missionary Society από το 1830 διήθυνε 

στην Ερμούπολη της Σύρου το «Φιλελληνικό Παιδαγωγείο», που είχε κύριο 

στόχο την εκπαίδευση κοριτσιών12,13. Στο πλαίσιο του Ιδρύματος αυτού 

λειτούργησε και Νηπιακό σχολείο (για παιδιά 2-6 χρόνων). Ο Πολέμης 

αναφέρει πως τα νήπια που φοιτούσαν στο σχολείο του Hildner, το 1830, 

αριθμούσαν τα πενήντα14. Και ο ίδιος ο Hildner από αναφορές του μας δίνει 

τον αριθμό των 140 φοιτούντων νηπίων, για την χρονιά 1834. Τα μαθήματα, 

που τα νήπια διδάσκονταν εκείνη την περίοδο ήταν: Ιερά Ιστορία, Διάφορα 

αντικείμενα, Στοιχεία γεωγραφίας και Εργόχειρα15. Στη Ερμούπολη, το 1837, 

ξεκίνησε να λειτουργεί και το Σχολείο των Νηπίων (θηλέων) του οποίου οι 

μαθήτριες αριθμούσαν αρχικά τις 25. Το σχολείο αυτό συντηρούνταν από το 

Δήμο Συριανών, ο οποίος προέβηκε στη δημιουργία νηπιακού σχολείου για 

άρρενες το 1852. 

Την επόμενη χρονιά από την ίδρυση του «Φιλελληνικού Παιδαγωγείου», το 

1831, δύο Αμερικανοί Ιεραπόστολοι, οι John και Francis Hill ίδρυσαν στην 

Αθήνα –συγκεκριμένα στην Πλάκα– ένα σχολείο, το οποίο από το 1834 

εκπαίδευε και δασκάλες και το οποίο περιείχε και νηπιακά τμήματα. 

                                                 
12 Χαρίτος, Χ. (1996), ό. π., σ. 89 
13 Ο Hildner διαδέχτηκε τον L. Korck, ο οποίoς επίσης ανήκε στην C. M. S., (Μπαμπούνης, Χ., σ. 235) 
14 Πολέμης, Δ. Ι. Άγνωστα μονόφυλλα των εν Σύρω μισσιοναρίων και ειδήσεις περί του Φιλελληνικού 
Παιδαγωγείου, Ερανιστής, αρ. 55, τχ. Ι’/ 1972, σελ. 14-22 
15 Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ. (1988) Η μέση εκπαίδευση των κοριτσιών στην Ελλάδα (1821-1929), Αθήνα, 
ΙΑΕΝ, σελ. 61-63 
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 Η Francis Hill εκποόνησε και την πρώτη προσπάθεια εκπαίδευσης 

νηπιαγωγών, καθώς εκείνη θεωρήθηκε ως η μόνη γνώστης της μεθόδου 

δραστηριοτήτων και εργασιών στο νηπιαγωγείο16. Το 1867 τη διεύθυνση του 

σχολείου (που επονομάζεται σε «Ελληνικό Παρθεναγωγείο») ανέλαβε η 

Αικατερίνη Χρηστομάνου-Λασκαρίδου και η Κ. Κεχαγιά. Η Λασκαρίδου 

ανέλαβε από το 1875 μόνη της, ενώ από το 1884 , αφού η Francis Hill 

πεθαίνει, το σχολείο το ανέλαβε η Μπέσσυ Μάσσων (ανιψιά των Hill) έως το 

1918.  

 

Α.1.3. Ειδική αναφορά στην Αικατερίνη Χρηστομάνου-Λασκαρίδου 

 

Η ιστορία της προσχολικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα και της πλέον 

συστηματικής προσπάθειας που αφορά στην οργάνωση του νηπιαγωγείου, 

αλλά και στην εκπαίδευση των νηπιαγωγών, είναι εντονότατα και 

αναμφίβολα συνδεδεμένη με το όνομα της Αικατερίνης Λασκαρίδου17. Η 

Λασκαρίδου, επιστρέφοντας στην Ελλάδα, από διάφορα ταξίδια στο 

εξωτερικό, ίδρυσε το 1864 το «Ελληνικό Λύκειο Θηλέων». Η προσφορά της 

στον εκπαιδευτικό χώρο της Ελλάδας, σαφώς δεν σταμάτησε εκεί. 

Το όνομά της είναι συνδεδεμένο με την εφαρμογή και κυρίως την διδαχή της 

Φρεβελιανής μεθόδου στο ονομαστό «Ελληνικό Παρθεναγωγείο» και 

αργότερα (από το 1897) στο Διδασκαλείο Νηπιαγωγών της Καλλιθέας. Είχε 

επηρεαστεί από την μαθήτρια του Froebel, Marenholtz – Bulow, την οποία 

είχε γνωρίσει στη Δρέσδη το 187918. Η Λασκαρίδου ίδρυσε ένα από τα πρώτα 

νηπιακά σχολεία, το οποίο το ονόμασε «Πρότυπο Νηπιακό Κήπο» και το 1901 
                                                 
16 Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ., ό. π., σελ. 156-176 
17 (1842-1916) 
18 Ξηροτύρης, Η., Το σύγχρονο νηπιαγωγείο και η ιστορία του, Αθήνα, εκδ. Μ. Μπεχλιβανίδης και Σία 
Α.Ε. (χ. χ.) 
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άλλα δύο Νηπιαγωγεία, ένα στην περιοχή του Μακρυγιάννη και ένα στην 

περιοχή Αγ. Νικολάου-Πευκακίων. Η δραστηριότητά της στο χώρο της 

προσχολικής εκπαίδευσης συνεχίστηκε με την ίδρυση ενός ακόμα πρότυπου 

νηπιακού κήπου στον Πειραιά, το 1905, και με την ίδρυση του «Εθνικού 

νηπιοτροφείου» στην περιοχή της Καλλιθέας που προοριζόταν για τα ορφανά 

του ελληνοτουρκικού πολέμου του 189719. 

Η Λασκαρίδου ήταν εκείνη, που συνέστησε το «Σύνδεσμο Ελληνίδων», τον 

οποίο διηύθυνε η ίδια και ο οποίος αποσκοπούσε στη μέριμνα για τα 

απροστάτευτα και ορφανά παιδιά20. 

 Αναφορικά με το Φρεβελιανό σύστημα, που ακολούθησε στην εκπαίδευση 

των νηπίων οφείλουμε να αναφέρουμε πως το σύστημα αυτό αποτελούσε τον 

κύριο άξονα των σπουδών που είχε κάνει και για αυτό το λόγο το 

μετεμφύτευσε στην Ελλάδα. Η Λασκαρίδου πίστευε στη μέθοδο διδασκαλίας 

του Froebel και αυτός ήταν ο βασικότερος λόγος που δεν δίδαξε βάσει άλλων 

συστημάτων και εναντιώθηκε στη μέθοδο της Montessori21. Αξιοσημείωτο, 

όμως, είναι πως από το 1960, η Σχολή Νηπιαγωγών Καλλιθέας, έχοντας 

εμπνευστεί και επηρεαστεί από το κλίμα εκσυγχρονισμού που αφορούσε στην 

προσχολική αγωγή, προσπάθησε να γνωστοποιήσει στις Ελληνίδες 

νηπιαγωγούς τα νεώτερα εκπαιδευτικά συστήματα. Η νηπιαγωγός δεν έπρεπε 

να ξεχνά πως είναι παιδαγωγός, που όφειλε να ασχολείται με τις ανάγκες του 

κάθε παιδιού ξεχωριστά22. Σύμφωνα με τον Γαβαλά23 η σχολή της Καλλιθέας 

κατάφερε να συνδράμει σημαντικά στην αλλαγή της νοοτροπίας των 

νηπιαγωγών εκείνης της περιόδου. 

                                                 
19 Βλ. Ξυροτύρης, Η. Το σύγχρονο νηπιαγωγείο και η ιστορία του, εκδ. Ατλαντίς, σ. 295  
20 Ξυροτύρης, Η. ό. π., σ. 295 
21 Λασκαρίδου, Ε. (1933) Πώς να μορφώσωμεν ανθρώπους, Αθήνα, σ. 36 
22 Κυριαζοπούλου-Βαληνάκη, Τ. (1963) Προσχολική Αγωγή, Αθήνα, σελ. 246 - 247 
23 Γαβαλάς, Λ. (1976) Το ελληνικό νηπιαγωγείο, πρώτο σχολείο ζωής, η Ελληνίδα νηπιαγωγός και το 
έργο της, Αθήνα, εκδ. Δίπτυχο, σ. 72 
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Κλείνοντας τη μνεία στο πρόσωπο της Λασκαρίδου, αναφέρουμε τα 

χαρακτηριστικά λόγια του φιλοσόφου Krumbacher24 για την προσωπικότητα 

της Λασκαρίδου: «Το ότι μια γυναίκα μόνη της κατόρθωσε να 

πραγματοποιήσει ένα τόσο μεγάλο εκπαιδευτικό έργο στην Ελλάδα, 

αποδεικνύει τη μεγάλη πνευματική και ηθική της δύναμη, που δε μπόρεσα να 

συναντήσω εύκολα σε άλλη γυναικεία περίπτωση. Γι’ αυτό η Αικ. Λασκαρίδου 

έχει δικαίωμα να καταταχθεί από την Ελλάδα στην ίδια τιμητική θέση που 

κατατάσσονται οι ήρωες των απελευθερωτικών αγώνων25». 

 

Α.1.4. Ειδική αναφορά στη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία 

 

Το 1840 ίδρυσε νηπιαγωγείο, στην Αθήνα, και η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία26. 

Το πρώτο αυτό Νηπιαγωγείο ήταν μόνο για αγόρια, ενώ την 1η Ιανουαρίου 

του επόμενου χρόνου άρχισε να λειτουργεί μικτό νηπιαγωγείο27. Οι μαθητές 

του από την στιγμή της ίδρυσής του έφταναν τους 130, αριθμός που 

αποδεικνύει το ενδιαφέρον που προκάλεσε στους κόλπους της Αθηναϊκής 

κοινωνίας η λειτουργία ενός τέτοιου σχολείου. Η δωρεάν φοίτηση των νηπίων 

ξεκινά το 1872. Τότε η Εταιρεία ίδρυσε και δεύτερο Νηπιαγωγείο, το οποίο 

λειτούργησε μέχρι το 189228. Ο Γεώργιος Χασιώτης τόνισε την τομή στα 

παιδαγωγικά δρώμενα που επιτυγχάνει η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, 

αναφορικά με την προσχολική αγωγή και εκπαίδευση γράφοντας 

χαρακτηριστικά ότι: «...ταύτα (τα νήπια) μέχρι του εβδόμου έτους 

περιπλανώνται ή εντός της οικίας, ή εντός της αυλής άνευ πνευματικωτέρας 

                                                 
24 Ο φιλόσοφος είχε γνωρίσει προσωπικά τη Λασκαρίδου.  
25 Krumbacher, K. (1994) Η Ελλάδα, τα νησιά και η Μικρά Ασία, (ελληνική έκδοση) Αθήνα, Ωκεανίδα, 
μεταφρ. Και επιμ.: Π. Ενεπεκίδη 
26 H Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ιδρύθηκε το 1836 στην Αθήνα, βλ. Χ. Χαρίτος, ό. π., σ. 94 
27 Από τα πρακτικά της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, Συνέλευση Β’, 7 Απριλίου 1840 
28 Χαρίτος, Χ. (1996), ό. π., σ. 95 
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τινός οδηγίας, ώσπερ τα κατοικίδια, και αναπτύσσουσι πασών των αισθήσεων 

μάλιστα την γεύσιν» (Φιλιστ. Τόμ. Β’, σ. 159). 

Η λειτουργία νηπιακών σχολείων επεκτάθηκε και στα παραρτήματα των 

σχολείων της Εταιρείας, των Αρσακείων, στην Πάτρα και στην Κέρκυρα. Ο 

Κανονισμός του 1900 των σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας ανέφερε 

ότι τα νηπιακά σχολεία αφορούν νήπια τριών έως έξι ετών και η φοίτησή τους 

σε αυτά ήταν δωρεάν. Τα μαθήματα ξεκινούσαν το χειμώνα στις 9 το πρωί και 

την άνοιξη στις 8 και τελείωναν στις 4 το απόγευμα29. 

Το Νηπιαγωγείο της Εταιρείας ήταν και σχολή για όσες κοπέλες επιθυμούσαν 

να ασχοληθούν με το επάγγελμα της νηπιαγωγού30. Καταβάλλοντας ορισμένα 

δίδακτρα παρακολουθούσαν επί εξαμήνου ή τετραμήνου τις διδασκαλίες και 

εργασίες του νηπιαγωγείου. Με το πέρας της παρακολούθησης οι κοπέλες 

έδιναν εξετάσεις ενώπιον ειδικής επιτροπής και αν επιτύγχαναν, λάμβαναν το 

σχετικό δίπλωμα31. 

Συνεχίζοντας αυτή την ιστορική αναδρομή στους κόλπους της 

Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, συναντούμε το όνομα της Ιφιγένειας 

Δημητριάδου. Η Δημητριάδου το 1867, επέστρεψε από την Γαλλία, όπου 

σπούδασε με υποτροφία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας στο σχολείο της 

Marie Pape Carpentier, την μέθοδο που ακολουθούσαν στα γαλλικά 

νηπιαγωγεία32, την οποία και εισήγαγε στους τότε κόλπους της ελληνικής 

προσχολικής πραγματικότητας. Μέσα σε αυτή την «περιπλάνηση» ένα άλλο 

όνομα, που αξίζει να αναφερθεί είναι η Ελένη Λοίζου33, η οποία μετά από 

                                                 
29 Βλ. Κανονισμός των σχολείων της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας του 1900. 
30 Είναι αξιοσημείωτο ότι το πρώτο πτυχίο νηπιαγωγού αρχίζει να χορηγείται από το 1870 από την 
Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, βλ. Ζαμπέτα, Ε. (1998) Αγωγή και Εκπαίδευση της πρώιμης παιδικής ηλικίας 
στην Ευρώπη, σ. 50 
31 Βλ. Κανονισμός... του 1904 και του 1911.  
32 «Το τελειότερον σύστημα Νηπιαγωγείων» κατά τον Μελά, Λ. (1871) Παιδαγωγικόν Εγχειρίδιον προς 
χρήσιν των παιδαγωγούντων, Αθήναι, σ. κδ’ 
33 Η Λοίζου είχε σπουδάσει παιδαγωγικά στο Βερολίνο και στη Βιέννη. 
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μετεκπαίδευση στην Γερμανία, αναδιοργάνωσε το νηπιαγωγείο της Εταιρείας 

βάσει της μεθόδου του Froebel τo 188034. 

Αν και το πρώτο πτυχίο χορηγείται από την Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία, δεν 

μπορούμε να αναιρέσουμε τη συμβολή της Francis Hill στον τομέα της 

προσχολικής αγωγής, αφού εκείνη ήταν που εκπαίδευσε τις πρώτες 

νηπιαγωγούς. Επρόκειτο για δασκάλες, που ειδικεύονταν στο «διδάσκειν» 

στα νηπιαγωγεία35. 

 

Α.1.5. Ορισμένα άλλα Νηπιαγωγεία 

 

Οι πληροφορίες36 αναφέρουν πως το 1856 ιδρύθηκε η σχολή θηλέων του 

Δανιήλ και της Ασπασίας Σούρμελη. Η σχολή αυτή λειτούργησε στην Αθήνα 

και περιείχε και Νηπιακό τμήμα. Ακόμη, ο Δήμος Πειραιώς, το 1859, επί 

δημάρχου Λουκά Ράλλη δημιούργησε νηπιαγωγείο, έπειτα από προτροπή της 

Francis Hill, του οποίου υπεύθυνη τέθηκε η Αικατερίνη Βαμβακάρη. Ο 

Βλαχογιάννης αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η εις το νηπιαγωγείον τούτο 

πρώτη διδάξασα Αικ. Βαμβακάρη εδιδάχθη επί εξ μήνας αμισθί παρά τη 

αξιοτίμω κυρία Χιλλ κατ’ αίτησις του Δημάρχου και δαπάνη του Δήμου37». 

 

 

 

 

                                                 
34 Ζιώγου-Καραστεργίου, Σ. (1986), ό. π., σελ. 176-177  
35 Χαρίτος, Χ. (1996) ό. π., σ. 93 
36 Κανονισμός του εν Αθήναις Ελληνικού Κορασίων Εκπαιδευτηρίου (Σχολής Σούρμελη), εν Αθήναις 
1856 (οι υπογραμμίσεις του Χ. Χαρίτου, σ. 99) 
37 Βλαχογιάννης, Ι. (επιμ.) Αρχεία της νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας, Χιακόν Αρχείον, τόμ. Δ’., σ. 461 
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Α.1.6. Προσπάθειες για την προσχολική εκπαίδευση σε άλλα μέρη 

του Ελληνισμού 

 

Η Κωνσταντινούπολη πρωτοστάτησε στην προαγωγή της νηπιακής 

εκπαίδευσης στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα. Στην Πόλη ιδρύθηκε το 1861 ο 

Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος, ο οποίος αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε σε 

κόλπο πνευματικής αναγέννησης εκείνου του ελληνισμού, που ακόμα 

βρισκόταν υπόδουλος. Μέσω του Συλλόγου αυτού, που δραστηριοποιούνταν 

έντονα, επήλθε αναζωπύρωση των ελληνικών γραμμάτων και της παιδείας 

των Ελλήνων. Εύλογα, λοιπόν, χαρακτηρίστηκε «Υπουργείο Παιδείας του 

αλύτρωτου Ελληνισμού38». Ο Χαρίτος39 αναφέρει πως το 1873 ο Ελληνικός 

Φιλολογικός Σύλλογος, έπειτα από συνεργασία με τον Ηπειρωτικό και το 

Θρακικό Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο, συνέστησε μια ειδική επιτροπή, στην 

οποία είχε ανατεθεί η σύνταξη κανονισμού για τα Ζαρίφεια και τα Ζωγράφεια 

διδασκαλεία40. Τα διδασκαλεία αυτά περιείχαν και νηπιαγωγεία σαν 

προκαταρκτικά τμήματα του δημοτικού σχολείου. Για τα νηπιαγωγεία 

δημιουργήθηκε Οδηγός, τον οποίο ακολουθούσαν οι διδάσκοντες. Η 

συγγραφή του ανατέθηκε στον προαναφερθέντα Γεώργιο Χασιώτη, ο οποίος 

είχε διατελέσει γενικός γραμματέας του Φιλολογικού Συλλόγου και κατείχε 

εμπειρίες από τις ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές τάσεις. Ο Χαρίτος41 γράφει πως 

οι Έλληνες της διασποράς δημιούργησαν σχολεία και πνευματικές αρτηρίες 

για τον αλύτρωτο ελληνισμό, για να μπορέσουν να διατηρήσουν τη γλωσσική 

τους συνέχεια και προκειμένου να μπορέσουν να αναδιπλώσουν την εθνική 

                                                 
38 Σταύρου, Τ. (1967) Ο εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος-Το Υπουργείο Παιδείας 
του Αλύτρωτου Ελληνισμού, Αθήνα 
39 Χαρίτος, Χ. (1996) ό. π., σ. 152  
40 Τα διδασκαλεία αυτά είχαν ιδρυθεί με δαπάνες των ομογενών Χρ. Ζωγράφου και Γ. Ζαρίφη 
αντίστοιχα στο Κεστοράτι της Ηπείρου και στη Φιλιπούπολη. 
41 Χαρίτος, Χ. (1996) ό. π., σ. 156 
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τους οντότητα μέσα σε πληθυσμούς, που δεν πρόσκειντο φιλικά απέναντί 

τους. 

Ένα από τα βιβλία που εκτυπώθηκε στην Κωνσταντινούπολη (1867) και 

σχετιζόταν με την προσχολική αγωγή ήταν η «Νηπιαγωγική», του Ιωάννη 

Αριστοκλή42. Σύμφωνα με τις γραφές του Αριστοκλή, η νηπιαγωγική μέθοδος 

συντίθεται από δύο μέρη: από το λογικό, που αφορά στις αληθινές γνώσεις 

που λαμβάνει το παιδί και από το πραγματικό, που αναφέρεται στο ότι το 

νήπιο πράττει, δημιουργεί, εκφράζεται με πολλούς τρόπους. Οι πληροφορίες 

αναφέρουν πως στη δεκαετία του 1860 λειτούργησαν νηπιαγωγεία στο 

Ηράκλειο της Κρήτης, στη Βλάστη, στο Μελένικο και στη Σμύρνη. Από το 

1868 έως το 1879 λειτούργησαν 12 νηπιαγωγεία στην Ήπειρο, 4 στη 

Θεσσαλία, 41 στη Μακεδονία, 20 στη Θράκη, 8 στα νησιά και 23 στη Μικρά 

Ασία. Οι κατά κόρον νηπιαγωγοί σε αυτά τα νηπιαγωγεία ήταν κυρίως 

απόφοιτοι του Αρσακείου και ακολουθούσαν το γαλλικό προσχολικό 

εκπαιδευτικό σύστημα43. 

Ειδικότερα αναφορικά με την Κρήτη, οι πηγές44 λένε ότι η Γενική Συνέλευση 

των Κρητών Πληρεξουσίων (21 Μαίου 1887) ψήφισε νόμο για την παιδεία, 

σύμφωνα με του οποίου το 45ο άρθρο, ιδρύθηκαν νηπιαγωγεία αρρένων και 

θηλέων στις κατά τόπους έδρες διοικήσεων του νησιού. 

Συνεχίζοντας την ανασκόπηση των εκπαιδευτικών δρώμενων που σχετίζονται 

με τη δημιουργία νηπιαγωγείων στον ελλαδικό χώρο, θα αντλήσουμε 

                                                 
42 Ο Ιωάννης Αριστοκλής γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, σπούδασε στην εμπορική Σχολή της 
Χάλκης και στη Μεγάλη του Γένους Σχολή, στην οποία και δίδαξε Φιλοσοφία και Ιστορία από το 1863 
έως το 1899. Παρατίθεται στο Χαρίτος, Χ. (1996) ό. π., σ. 154 
43 Χαρίτος, Χ. (1996) ό. π., σ. 159 
44 Ανδρουλάκης, Γ. (1990) Η εκπαίδευση στην Κρήτη κατά το α’ τέταρτο του 19ου αιώνα έως και τις 
αρχές του 29ου, σ. 103 
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πληροφορίες από τον Στέφανο Παπαδόπουλο45 για να αναφερθούμε στη 

βόρεια Ελλάδα. Ο συγγραφέας βεβαιώνει πως κατά το σχολικό έτος 1873-74 

στη Θεσσαλονίκη λειτούργησαν τρία νηπιαγωγεία, στα οποία φοιτούσαν 350 

νήπια. Ο βασικότερος ρυθμιστικός φορέας της λειτουργίας και του 

προγράμματος διδασκαλίας αυτών των νηπιαγωγείων ήταν η Ελληνική 

Ορθόδοξη Κοινότητα Θεσσαλονίκης. 

Προαναφέραμε την εκπαιδευτική δραστηριότητα στη Θεσσαλία αμυδρά. 

Ειδικότερα αναφορικά με το Βόλο, ο Χαρίτος46 αναφέρει πως το πρώτο 

νηπιαγωγείο, ιδιωτικό, λειτούργησε από το 1877. Η ιδρύτριά του ήταν η 

Μαρία Χατζηκώστα, απόφοιτος και πτυχιούχος του Αρσακείου της Αθήνας. 

Πιο συγκεκριμένα, στις 4 Ιουνίου του 1884 δημιουργήθηκε το πρώτο 

νηπιαγωγείο θηλέων και στις 3 Αυγούστου του ιδίου έτους το τρίτο νηπιακό 

σχολείο (θηλέων, επίσης). Διευθύντρια του τελευταίου διετέλεσε η Ασπασία 

Νικολαίδου. 

Συνοψίζοντας σχετικά με την διαμόρφωση των νηπιαγωγείων στη χώρα μας, 

θα επικαλεστούμε ξανά τον Χ. Χαρίτο. Ο συγγραφέας αναφέρει πως τα 

σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης ήταν κυρίως μικτά, σε αντίθεση με τα 

σχολεία των άλλων βαθμίδων. Εκείνο που διαφοροποιούσε την κατάσταση 

μέσα στη σχολική αίθουσα ήταν ότι τα νήπια κάθονταν σε ξεχωριστές μεριές 

μέσα στην αίθουσα. Το 1853 απαγορεύτηκε η συνεκπαίδευση αρρένων και 

θηλέων στα νηπιακά σχολεία47. 

 

                                                 
45 Παπαδόπουλος, Στ. (1970) Εκπαιδευτική και κοινωνική δραστηριότητα του Ελληνισμού της 
Μακεδονίας κατά τον τελευταίο αιώνα της Τουρκοκρατίας, Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών 
Σπουδών, Θεσσαλονίκη,  σ. 100 
46 Χαρίτος, Χ. (1996) ό. π., σ. 165 
47 Χαρίτος, Χ. (1996) ό. π., σ. 197 
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Α.1.7. Μέριμνα για την προσχολική εκπαίδευση την περίοδο μετά 

την κατοχή 

 

Οι οργανώσεις ΕΠΟΝ και ΕΑΜ, με βασικό εμπνευστή τον παιδαγωγό Δημ. 

Γληνό συνέθεσαν ένα σχέδιο, το «Σχέδιο μιας λαϊκής παιδείας». επρόκειτο για 

ένα μέτρο, που προσπαθούσε να ανασυντάξει την ελληνική εκπαίδευση της 

μεταπολεμικής περιόδου, το οποίο κατατέθηκε στη Γραμματεία Παιδείας της 

ΠΕΕΑ το 1944. Στο κείμενο αυτό διακρινόταν ιδιαίτερη φροντίδα για την 

προσχολική ηλικία -για τα παιδιά έως 6 χρόνων– και προβλεπόταν η 

δημιουργία παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σταθμών για συμβουλές 

σχετικά με τα παιδιά κ. ά.48 

Μέσω του σχεδίου αυτού ζητήθηκε η φροντίδα όλων των παιδιών, τα οποία 

είχαν πληγεί ιδιαιτέρως κατά την κατοχική περίοδο και είχαν υποσιτιστεί, με 

αποτέλεσμα την άσχημη κάμψη της υγείας τους, την υποτροπή της 

ψυχολογικής τους κατάστασης και την εγκατάλειψή- ορφάνια τους από το 

κράτος, που δεινοπαθούσε εν μέσω πολέμου. 

Στους Παιδικούς σταθμούς, που δημιουργήθηκαν, τα παιδιά που θα 

φοιτούσαν θα ήταν τριών μηνών έως τεσσάρων χρόνων. Ο Ζαχαρενάκης, 

αναφέρει πως ο θεσμός των παιδικών σταθμών αναγνωρίστηκε από το 

ελληνικό κράτος από το 1926, όμως δεν επήλθε σημαντική πρόοδος στον 

τομέα αυτό, δηλαδή στην εξάπλωσή τους σε όλη την επικράτεια49. Το 1935 

λειτουργούσαν μόνο 9 παιδικοί σταθμοί, ενώ με αναγκαστικό νόμο, που 

ψηφίστηκε στις 5 Νοεμβρίου του 1935, το κράτος προγραμμάτιζε δημιουργία 

παιδικών σταθμών στα βιομηχανικά κέντρα της χώρας. Οι σταθμοί 

                                                 
48 Βλ. Χαρίτος, Χ. (1996) ό. π., σ. 224 
49 Ζαχαρενάκης, Κ. Η Προσχολική αγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Αθήνα, Γρηγόρης, σ. 192  



 28

χωρίζονταν σε δύο τμήματα. Στο πρώτο βρίσκονταν βρέφη μέχρι δύο ετών και 

στο δεύτερο νήπια δύο έως τεσσάρων ετών. 

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως από τις αρχές του 20ου αιώνα η δημιουργία 

παιδικών σταθμών στηριζόταν αποκλειστικά στην ιδιωτική πρωτοβουλία. 

Έτσι, παιδικοί σταθμοί λειτούργησαν με την πρωτοβουλία της Λαίδης 

Κρώσφηλντ, του Εμμ. Μπενάκη, του Αργέντη, του Αφεντάκη, του 

Χριστοδουλάκη, του Α. Ωνάση και του Παπαστράτου, που δημιούργησε τις 

«Παπαστράτειες Στέγες», για τα παιδιά των εργαζομένων στην εταιρεία50.  

Το ελληνικό κράτος περισσότερο στη δεκαετία του 1950 και έπειτα εκδήλωσε 

ενδιαφέρον για την προσχολική εκπαίδευση, χωρίς όμως να την καταστήσει 

προσπελάσιμη για όλες τις κοινωνικές τάξεις51. 

 

Α.1.8. Προτάσεις, αποφάσεις και ιδρυτικοί νόμοι για τα νηπιαγωγεία 

 

Ο Κιτσαράς52 γράφει πως οι Βαυαροί που συνέταξαν το νόμο «Περί 

Δημοτικών Σχολείων» αγνόησαν την προσχολική αγωγή. Οι λόγοι που 

συνιστούν σε αυτή τη διαπίστωση είναι αρκετοί. Κατά πρώτον, ο γαλλικός 

νόμος του 1833, κατά τον οποίο τροποποιήθηκε ο ελληνικός, δεν έκανε μνεία 

στην προσχολική αγωγή και εκπαίδευση και κατά δεύτερον για την Ελλάδα 

εκείνη την περίοδο θεωρούνταν πολυτέλεια η προσχολική εκπαίδευση, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν την έλλειψη οικονομικών πόρων, των εκπαιδευτικών 

κτιρίων και γενικότερα της υλικοτεχνικής υποδομής. Σε αυτούς τους λόγους, 

                                                 
50 Δαράκη, Π., Αραβαντινού - Χατζηκωνσταντίνου, Φ. (1981) Παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία, Αθήνα, 
Δίπτυπο, 56 κ. ε. και Κατέβα, Γ. (1987) Η προσχολική αγωγή ως θεσμός, Αθήνα, ΟΕΔΒ, σ. 24 (2η 
έκδοση) 
51 Χαρίτος, Χ. (1996) ό. π., σ. 230 
52 Κιτσαράς, Γ. (1997) Προσχολική Παιδαγωγική, Αθήνα, σ. 55 
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θα πρέπει να προστεθεί και η βιομηχανία, που για την Ελλάδα αυτής της 

περιόδου ήταν σχεδόν ανύπαρκτη53. 

Το 1895 έλαβε χώρα η πρώτη παρέμβαση σε κρατικό επίπεδο, μέσω του 

Νόμου ΒΤΜΘ’. Ο Νόμος αυτός, «Περί στοιχειώδους ή Δημοτικής 

Εκπαιδεύσεως»54 και το διάταγμα του 1896 «Περί συστάσεως 

Νηπιαγωγείων» όριζε συγκεκριμένα πλαίσια για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, 

που προϋπήρχαν για περισσότερο από εξήντα χρόνια. Με αυτές τις διατάξεις, 

ο κατά τόπους αρμόδιος επιθεωρητής φερόταν να χρειάζεται να 

γνωμοδοτήσει, προκειμένου να επιτρέπεται στους ιδιώτες η ίδρυση 

νηπιαγωγείων. Ας σημειωθεί πως δημόσια νηπιαγωγεία δεν είχαν ιδρυθεί 

ακόμα. Το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο καθόριζε, επίσης, τους σκοπούς του 

νηπιαγωγείου και τι προσόντα όφειλε να διαθέτει το διδακτικό προσωπικό 

του. Το μελανό σημείο αυτού του νόμου ήταν πως έκανε λόγο για 

«χρηστότητα» των ιδιωτών55 εκείνων που θα επιθυμούσαν να ιδρύσουν 

νηπιαγωγείο. 

Εκείνο, που προσέδιδε ιδιαίτερη χροιά στα διατάγματα αυτά ήταν ο ορισμός 

του φύλου των νηπιαγωγών. Αναφερόταν πως το επάγγελμα των νηπιαγωγών 

ήταν γυναικείο «προνόμιο» και θα έπρεπε να ασκείται από διδασκάλισσες 

που θα διέθεταν επαρκή «μαρτύρια» γύρω από το έργο της νηπιαγωγού, 

δηλαδή θεωρητική κατάρτιση και συγκεκριμένη πρακτική διδακτική 

ικανότητα56. Ένα ακόμα σημείο του νόμου που χρήζει αναφοράς είναι πως 

άλλαζε η ορολογία γύρω από τον προσδιορισμό των προσχολικών κέντρων 

αγωγής. Χρησιμοποιούνταν, πιά, ο όρος «νηπιαγωγείο» και όχι «νηπιακό 

                                                 
53 Κιτσαράς, Γ., ό. π., σ. 55  
54 Επί Κυβερνήσεως Θ. Δηλιγιάννη/ Υπουργός επί των Εκκλησιαστικών και της Δημόσιας Εκπαίδευσης 
ο Δημ. Πετρίδης. 
55 Βενθύλος, Γ., Θεσμολόγιον της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, τόμ. Δ’ (1893-98), εν Αθήναις 1898, σελ. 19-
20, στο Χαρίτος, Χ., ό. π. 
56 Βενθύλος, Γ., ό. π. 
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σχολείο». Όρος που δεν υποσκέλιζε την σημαντικότητα του νηπιαγωγείου και 

δεν έθετε σε δεύτερη βάση την εκπαίδευση του νηπίου57. 

Συνεχίζοντας την χρονογραφική αναπαράσταση για την προσχολική 

εκπαίδευση στη χώρα μας, φθάνουμε στο 1914. Το 1914 ήταν το έτος, κατά το 

οποίο με Βασιλικό Διάταγμα διακρίθηκε η πρώτη πρόβλεψη για την ίδρυση 

δημόσιων νηπιαγωγείων και αναγνωρίστηκε το Διδασκαλείο Νηπιαγωγών της 

Καλλιθέας ως ισότιμο με τα κρατικά. Η εισηγητική έκθεση του υπουργού 

Τσιριμώκου, το 1913, είχε προλειάνει το έδαφος για την δημιουργία 

νηπιαγωγείων58. Τα κείμενα των νομοσχεδίων αυτών, είχαν την υπογραφή 

του Δημ. Γληνού59. 

Έπεται το έτος 192960, όπου με το Νόμο 4397 ρυθμίστηκε συστηματικά ο 

τρόπος ίδρυσης και λειτουργίας των νηπιαγωγείων. Την ίδια χρονιά τα 

Νηπιαγωγεία, που λειτουργούσαν τότε, προσαρτήθηκαν στο ΥΠΕΠΘ. Αυτό 

είχε ως συνέπεια τη μείωση του αριθμού των νηπίων σε κάθε τάξη. Τα 

νηπιαγωγεία θεωρούνταν ως μονοτάξια εάν είχαν έως 40 παιδιά, ενώ για την 

περίπτωση που ο αριθμός των νηπίων που φοιτούσαν στο νηπιαγωγείο 

υπερέβαινε τα 60, θα έπρεπε να ιδρυθεί άλλο νηπιαγωγείο. Επίσης, μειώθηκε 

η ηλικία εισαγωγής των νηπίων στο νηπιαγωγείο, από το πέμπτο στο τέταρτο 

έτος και ορίστηκε πως η επαρκής φοίτησή τους σε αυτό θα έπρεπε να είναι 

δύο χρόνια61. Όπως αναφέρει ο Χαρίτος62 «ως το 1920 λειτούργησαν στην 

Ελλάδα 141 Νηπιαγωγεία, από τα οποία τα 109 στη Μακεδονία». Αριθμητικά 
                                                 
57 Κιτσαράς, Γ., ό. π., σ. 61 
58 Μπουζάκης, Σ., Ζήκας, Χ. (1996) Η κατάρτιση των Δασκάλων – Διδασκαλισσών και των Νηπιαγωγών 
στην Ελλάδα, τόμ. Β’ – Η περίοδος των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και των Σχολών Νηπιαγωγών, 1933-
1990, Αθήνα, Gutenberg 
59 «Τα νηπιαγωγεία ταύτα κύριον σκοπόν θα έχωσι να συνηθίζωσιν εις το ομιλείν την ελληνικήν τους 
παίδας εκείνους, οίτινες ανεπαρκώς εν τω οίκω έχοθσιν ασκηθή εις τούτο, ούτως ώστε να μη 
προσκρούει εις δυσχέρειας και να μην υπόκειται εις αποτυχίαν η δημοτική εκπαίδευσις εις τα μέρη 
ταύτα.», Αιτιολογική έκθεσις του νομοσχεδίου περί δημοτικής εκπαιδεύσεως, 20 Νοεμβρίου 1913, Ι. Δ. 
Τσιριμώκος.  
60 Επί Κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου/ Υπουργός Κ. Γόντικας 
61 Ζαχαρενάκης, Κ., ό. π., σ.192  
62 Χαρίτος, Χ. (1996), ό. π., σ. 219 
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στοιχεία63 έδειξαν πως κατά την περίοδο 1931-32 λειτούργησαν 495 

νηπιαγωγεία στην Ελλάδα, στα οποία δίδασκαν 520 νηπιαγωγοί. 

Μέχρι τον πόλεμο του 1940 ο αριθμός των νηπιαγωγείων64 μεγάλωσε σχεδόν 

κατά το διπλάσιο. Τα νήπια που φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία αριθμούσαν περί 

τα 39.000. Παρατηρούμε πως το κρατικό ενδιαφέρον εντάθηκε μετά το 6ο 

Διεθνές Συνέδριο της Παγκόσμιας Οργάνωσης για την Προσχολική Αγωγή το 

1956. Τα Νομοθετικά Διατάγματα 3997 του 1959 και 494 του 1962 έφεραν στο 

προσκήνιο την ανάγκη για επανεξέταση των ρυθμίσεων για την προσχολική 

αγωγή, μετονομάστηκε το ήδη υπάρχον διδασκαλείο σε Σχολή Νηπιαγωγών, 

συναρτήσει του τύπου των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και ιδρύθηκαν τμήματα 

μονοετούς φοίτησης για Νηπιαγωγούς σε διάφορες Παιδαγωγικές Ακαδημίες. 

Ο Γεώργιος Κιτσαράς65, γράφει το 1958: «Είναι καιρός να βαδίσωμεν προς 

αναγέννησιν της εθνικής μας παιδείας, δια να απαλλαγώμεν από...τας 

απαραδέκτους «συναλλαγάς» και «συμβιβασμούς»66». Φτάνουμε, λοιπόν, στη 

χρονιά 1962, οπότε και εκδίδεται το Βασιλικό Διάταγμα 494/15-7-1962 «Περί 

του Αναλυτικού Προγράμματος των Νηπιαγωγείων του Κράτους». Το 

Πρόγραμμα αυτό ίσχυσε μέχρι το σχολικό έτος 1980-81. Αντικαταστάθηκε 

από το Προεδρικό Διάταγμα 476 του 1980 «Περί αναλυτικού και Ωρολογίου 

Προγράμματος του Νηπιαγωγείου», σύμφωνα με το οποίο το νήπιο θα πρέπει 

να αντιμετωπίζεται ως οντότητα με δυναμισμό και αυτοτέλεια. Ο Νόμος 1566 

του 1985 ήταν εκείνος που διαμόρφωσε τον αυτοτελή χαρακτήρα της 

προσχολικής εκπαίδευσης μέσα στους σχηματισμούς του εκπαιδευτικού 

συστήματος και συνέστησε την συγκρότηση του αναλυτικού προγράμματος 

για το Νηπιαγωγείο. Το τρίτο αναλυτικό πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο, το 
                                                 
63 Βλ. πίνακες που ενυπάρχουν στην Επετηρίδα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 1932. 
64 771 δημόσια νηπιαγωγεία και 28 ιδιωτικά. 
65 Καθηγητής στην Παιδαγωγική Ακαδημία Αλεξανδρουπόλεως.  
66 Κιτσαράς, Γ. (1958) Το πνεύμα του καιρού μας και η τοποθέτησις της Ελλάδας, Αθήνα, σ. 165 
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οποίο ισχύει έως και σήμερα είναι εκείνο που θεσπίστηκε με το Προεδρικό 

Διάταγμα 486 του 198967. Το Πρόγραμμα αυτό καταδεικνύει ιδιαίτερα την 

ανάγκη για καλλιέργεια των κινητικών και νοητικών δραστηριοτήτων του 

νηπίου. Καταλήγουμε στο ακαδημαϊκό έτος 1984-’85, οπότε και άρχισαν να 

λειτουργούν Ανώτατα Παιδαγωγικά Τμήματα για την εκπαίδευση 

εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης (τετραετούς φοίτησης) σε όλα τα 

Πανεπιστήμια της Ελλάδας68. 

Επιστρέφοντας λίγες δεκαετίες πίσω, θα σταθούμε στην Υπουργική Απόφαση 

171/7-2-1966, με την οποία ξεκίνησε η λειτουργία (για τέσσερα χρόνια) 

μονοτάξιων τμημάτων νηπιαγωγών που ήταν προσαρτημένα στις 

Παιδαγωγικές Ακαδημίες Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης, Φλώρινας και 

Αλεξανδρούπολης69. 

Αναμφίβολα η προσχολική εκπαίδευση δεν ανήκει σε εκείνες τις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης για τις οποίες από πολύ νωρίς αναπτύσσεται ερευνητικό 

ενδιαφέρον. Μονάχα όταν η κατάσταση στο χώρο της προσχολικής 

εκπαίδευσης αρχίζει να θεωρείται ως στηρικτική δικλείδα στην μετάβαση του 

παιδιού από τη νηπιακή ηλικία στην σχολική, αρχίζει και να εκτιμάται ο 

νηπιακός χώρος σαν εκπαιδευτική βαθμίδα70. Αυτό συμβαίνει όταν 

σχηματίζεται κλιμακωτά η αντίληψη πως οι κοινωνικές επιδράσεις 

επηρεάζουν το νήπιο και άρα θα πρέπει να δοθεί περισσότερη μέριμνα στο 

προσχολικό επίπεδο αγωγής κι εκπαίδευσης. Η περίοδος, λοιπόν, που το 

ενδιαφέρον για την προσχολική αγωγή εντείνεται με κάποιο ουσιαστικό 

                                                 
67 «Αναλυτικό και Ημερήσιο Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου», Εκδόσεις Οργανισμού Εκδόσεων 
Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα, 1989 
68 Ξωχέλλης, Π. (2000) Εισαγωγή στην παιδαγωγική, Θεμελιώδη προβλήματα της παιδαγωγικής 
επιστήμης, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη 
69 Χαρίτος, Χ. (1996), ό. π., σ. 275 
70 Βλ. Χρυσαφίδης, Κ. Χαρακτήρας, φορείς, τρόποι και μορφές οργάνωσης της Προσχολικής Αγωγής, σ. 
127, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου ΔΟΕ-ΠΟΕΔ 
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αποτέλεσμα, είναι η δεκαετία 1965-1975. Από το 1959 η Γενική Συνέλευση του 

ΟΗΕ επιχείρησε να «δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές μιας μεταρρύθμισης 

στο χώρο της προσχολικής αγωγής»71. Ο Χρυσαφίδης αναφέρει πως με τις 

κινητοποιήσεις αυτές για την προσχολική αγωγή συμπορεύονταν και άλλες 

διεθνείς οργανώσεις όπως η UNESCO, ο ΟΟΣΑ, το Συμβούλιο της Ευρώπης 

και η Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή γύρω από 

αυτό το έτος, σχετικά με το τι συνέβαινε στην Ευρώπη και στον κόσμο, είναι 

ευκολότερο να κατανοήσουμε γιατί στην Ελλάδα ψηφίστηκε το Νομοθετικό 

Διάταγμα, που προαναφέραμε (3997/1959) «Περί Σχολής Νηπιαγωγών». 

Η Ελλάδα υιοθέτησε ορισμένες αντιλήψεις, που είχαν διαμορφωθεί σε άλλες 

χώρες, γύρω από το εκπαιδευτικό σύστημα, και τις ένταξε αναδιαμορφωμένες 

στην ελληνική οπτική της τότε πραγματικότητας. Ο Σολομών72 αναφέρει 

σχετικά με την προσχολική αγωγή ένα κείμενο, που περιλαμβάνεται στον 

δεύτερο τόμο του Κοκκώνη, το 1863. Το κείμενο αυτό είναι το «Περί 

οργανισμού Νηπιακών σχολείων και περί Νηπιακής Διδασκαλίας». Αν και δεν 

είχε ως απώτερο σκοπό την δημιουργία νηπιαγωγείων στην Ελλάδα, αλλά το 

να δώσει ορισμένες κατευθυντήριες «διαδρομές» διδακτικής στους 

δασκάλους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκείνο που γινόταν εμφανές ήταν 

η μη ελληνική του προέλευση. Προερχόταν από τον γαλλικό νόμο περί 

νηπιαγωγείων της 27ης Οκτωβρίου του 1837, σε συνδυασμό με το γαλλικό 

αυτοκρατορικό διάταγμα του 1855 (ιδίως του βιβλίου Guide des Salles d’ asile 

του Jube de la Perrelle – β’ έκδοση, 1853) και σημείων από το βιβλίο της 

Marie Pape Carpentier. Οι κατευθυντήριες διδακτικές μέθοδοι, που 

περιελάμβανε, στόχευαν στο να αναπτυχθεί στους δασκάλους η ιδέα ότι κατά 

                                                 
71 Χρυσαφίδης, Κ., ό. π., σ. 128 
72 Σολομών, Ι. (1992) Εξουσία και τάξη στο νεοελληνικό σχολείο. Μια τυπολογία των σχολικών χώρων 
και πρακτικών 1820-1900, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, σ. 210 
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την διάρκεια της «τρυφερής» νηπιακής ηλικίας, μπορούν να επιβληθούν στα 

παιδιά συγκεκριμένες αρχές, που θα τα ακολουθήσουν στα πρώτα τους 

σχολικά βήματα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται ευκολότερα η επιθυμητή τάξη 

στις σχολικές αίθουσες73. 

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε πως η δημιουργία και η εξέλιξη της 

Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα συνίσταται στην προσπάθεια του 

κράτους να συγκροτηθεί και να διαφυλάξει την εθνική του συνείδηση σε όσες 

περιοχές ο ελληνισμός χαρακτηριζόταν ακόμα «αλύτρωτος» και στην 

«κατανόηση από την πλευρά των αστικών και εύπορων κοινωνικών 

στρωμάτων της συμβολής της προσχολικής εκπαίδευσης στην καλύτερη 

ένταξη των παιδιών στο σχολείο74». Η κρατική παρέμβαση αναφορικά με την 

προσχολική εκπαίδευση παρουσιάζεται ελλειπτική ακόμα και σήμερα κι αυτό 

συμβαίνει, επειδή οι εκάστοτε πολιτικές δυνάμεις δεν θεωρούν ότι η 

προσχολική εκπαίδευση έχει την δυνατότητα να συμβάλλει ουσιαστικά στην 

σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης. η δημόσια χρηματοδότηση σε αυτό τον 

τομέα αγωγής υστερεί χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος. Η Ζαμπέτα75 αναφέρει ενδεικτικά 

πως υφίσταται μια «παραδοσιακή διχοτομία μεταξύ εκπαίδευσης και 

φροντίδας» με την δεύτερη να υπερτερεί της πρώτης, λόγω ιστορικών 

καταβολών και αντιλήψεων, και να επιφέρει αρνητικές συνέπειες, ακόμα και 

σήμερα, στις κατά καιρούς αναδιαμορφώσεις της Προσχολικής Εκπαίδευσης. 

 

 

 

                                                 
73 Σολομών, Ι. (1992), ό. π., σ. 211 
74 Ζαμπέτα, Ε. (1998), ό. π., σ. 52 
75 Ζαμπέτα, Ε. (1998), ό. π., σ. 53 
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Α.1.9. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 

Πέρα από τα ιστορικά στοιχεία που αφορούν την προσχολική εκπαίδευση στη 

χώρα μας, είναι αναγκαίο να αναφερθούμε και στις άλλες βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, δηλαδή την πρώτη και τη δεύτερη. Στην έρευνά μας, παρά το 

ότι η έμφαση δίνεται στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής ηλικίας, 

εξετάζονται και οι απόψεις των εκπαιδευτικών της πρώτης και της δεύτερης 

βαθμίδας. Για αυτό το λόγο είναι σκόπιμο να παρουσιάσουμε αντίστοιχες 

πληροφορίες για το διδακτικό προσωπικό που στελεχώνει και αυτές τις δύο 

βαθμίδες εκπαίδευσης. Αναλυτικότερα θα αναφερθούμε στις σχολές φοίτησης 

τους, στις επαγγελματικές τους προοπτικές, όπως επίσης και ορισμένους 

νόμους που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της εικόνας της 

δωρεάν υποχρεωτικής εκπαίδευσης76. 

Το 1933 με τον Ν. 5802 ιδρύθηκαν έξι (6) μεικτές Παιδαγωγικές Ακαδημίες, 

στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα, στην Αλεξανδρούπολη, στη 

Λαμία και στο Ηράκλειο Κρήτης. Ένα χρόνο μετά (Ν. 6322) αυξήθηκε ο 

αριθμός τους σε επτά (7)77. Ο Παπανούτσος αναφέρει ότι επρόκειτο για 

παιδεία «μεταγυμνασιακού επιπέδου, περίπου πανεπιστημιακού78», αφού τα 

προσόντα που ζητήθηκαν από όσους θα σπούδαζαν στις Ακαδημίες και οι 

εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκαν δεν ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές. Τα δύο 

χρόνια που διαρκούσε η φοίτηση στις Ακαδημίες αυτόματα υποβίβαζαν την 

κατάρτιση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας σε κατάρτιση «περίπου» 

πανεπιστημιακού επιπέδου. 

                                                 
76 Για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας (νηπιαγωγούς) και την εκπαίδευσή τους γίνεται 
ιδιαίτερη αναφορά σε παρακάτω σημείο της έρευνάς μας. 
77 Ευαγγελόπουλος, Σπ. (1998) Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, σ. 21 
78 Παπανούτσος, Ε. Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες και η μόρφωση των δασκάλων, στο Διδασκαλικό Βήμα, 
αρ. φύλ. 833, Αθήνα, 3 Ιουλίου 1978, σελ. 9-14 
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Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια του Χαραλαμπίδη εν έτει 1954: «Το 

ευγενικότερο των επαγγελμάτων...το θεωρούν ακόμα και σήμερα (1954) 

υποτιμητικό...«δάσκαλος είναι»79». Από εκείνη τη χρονιά έχει περάσει μισός 

αιώνας και οι αντιλήψεις περί του ρόλου και της αξίας των εκπαιδευτικών 

παραμένουν συγκριτικά αμετάβλητες, παρά τις επιστημονικές διαπιστώσεις 

και τις διάφορες έρευνες που αποδεικνύουν την προσοχή και την εκτίμηση 

που θα έπρεπε να αποδίδεται στο έργο των εκπαιδευτικών. 

Το 1964 τελικά με τον Ν. 4379 η διάρκεια φοίτησης στις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες αυξήθηκε σε τρία χρόνια, αλλά με Αναγκαστικό Νόμο (129/ 1967) 

τρία χρόνια μετά η φοίτηση έγινε ξανά διετής. 

Ο Νόμος που άλλαξε τα έως τότε δεδομένα ήταν ο Ν.1268. Με το Νόμο αυτό 

θεσπίστηκε η ίδρυση Παιδαγωγικών Τμημάτων τετραετούς φοίτησης 

«ενταγμένων στα Πανεπιστήμια για την εκπαίδευση των λειτουργών της 

δημοτικής εκπαίδευσης80». Η σύσταση του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης και του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

πραγματοποιήθηκε το 1985 (Ν. 1566). Στο μεταξύ με τον Νόμο 2327 του 1995 

το Μαράσλειο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης81 προσαρτήθηκε στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης και μέσω αυτής της ένταξης η 

μετεκπαίδευση και εξειδίκευση των μελών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

άρχισε πλέον να αποτελεί ευθύνη των Παιδαγωγικών Τμημάτων. 

Το 1992 λειτούργησαν για πρώτη χρονιά τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά 

Κέντρα (Π.Ε.Κ.), αν και ο Νόμος που αφορά τη λειτουργία τους θεσπίστηκε το 

                                                 
79 Χαραλαμπίδης, Θ. Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Η προοπτική μετά την εικοσαετία 1934-1954, στο 
Επιστημονικό Βήμα του Διδασκάλου, εκδ. ΔΟΕ, Απρίλιος 1954, σελ. 1-4 
80 Ν. 1268/ 1982, Υπουργός Λευτ. Βερυβάκης, στο Ευαγγελόπουλος, Σπ., ό. π., σ. 39  
81 Η Μαράσλειος Παιδαγωγική Ακαδημία καταργείται το 1971 και το 1972 δημιουργείται το Μαράσλειο 
Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αξιοσημείωτο είναι πως στην Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία 
μπορούσαν να κληθούν για μετεκπαίδευση και νηπιαγωγοί. Οι προϋποθέσεις ήταν η πενταετής 
προϋπηρεσία, οι εκθέσεις των επιθεωρητών, που έπρεπε να είναι θετικές, η ηλικία που δεν έπρεπε να 
υπερβαίνει τα σαράντα και μια βιογραφική έκθεση που αναφερόταν στην οικογενειακή και 
στρατολογική κατάσταση της/ του ενδιαφερομένου.  
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1985 (Ν. 1566). Τα κέντρα αυτά έχουν διετή θητεία και συνεργάζονται με το 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα 

τεχνολογικά Εκπαιδευικά Ιδρύματα και τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας82. Λειτουργούν σε μεγάλα 

αστικά κέντρα όλης της χώρας και αποτελούν αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες 

κατευθείαν υπαγόμενες στο Υπουργείο. 

Τα ΠΕΚ τα παρακολουθούν και εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Η επιμόρφωσή τους διακρίνεται σε εισαγωγική, περιοδική και 

ειδική83. Οι εκπαιδευτικοί παρακολουθούν τα προγράμματα αυτά στον 

ελεύθερο χρόνο τους και τα σεμιναριακά μαθήματα που περιλαμβάνουν 

διαρκούν τριάντα έως σαράντα ώρες. 

Από το 1997 λειτουργούν τα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εκπαίδευσης και 

Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΕΠΕΑΕΚ). Τα προγράμματα αυτά 

προσφέρουν ταχύρρυθμη και αποκεντρωμένη μορφή εξομοίωσης84. 

Ο Ν. 1566 του 1985 περιέχει και ειδικές διατάξεις για το εκπαιδευτικό 

προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν κι αυτοί την ιδιότητα του δημοσίου 

υπαλλήλου και άρα υποχρεούνται σε ιδιαίτερη σχέση με το κράτος. Είναι 

έμμεσα και έμμισθα όργανα του κράτους, πρώτον γιατί ιεραρχικά η βούλησή 

τους υπάγεται στη βούληση ανωτέρων προσώπων που διοικούν το 

εκπαιδευτικό σύστημα και δεύτερον γιατί πληρώνονται από το κράτος. 

Πρέπει να είναι νομιμόφρονες, να «σέβονται» την έννομη τάξη, να είναι 

                                                 
82 Πριν από τα ΠΕΚ λειτουργούσαν οι ΣΕΛΔΕ, σχολές επιμόρφωσης λειτουργών δημοτικής 
εκπαίδευσης, για δώδεκα χρόνια, από το 1979 (Π. Δ. 255). Επρόκειτο για σχολές που επιμόρφωναν σε 
επίπεδο θεωρίας και πρακτικής τους ήδη διορισμένους λειτουργούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
83 Τσούντας, Κ. Σ. και Χρονοπούλου, Μ. Γ. (1996) Η δευτεροβάθμια εκπαίδευση και το εκπαιδευτικό 
προσωπικό της, Αθήνα, Μεταίχμιο, σ. 103 
84 Ευαγγελόπουλος Σπ., ό. π.  
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ουδέτεροι πολιτικά, να υπακούουν στους προϊστάμενούς τους85 κ. ά. Από τα 

παραπάνω, εύκολα διακρίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας, 

όπως και της προσχολικής αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 

υπόκεινται σε συγκεκριμένους περιορισμούς, λόγω της υπηρεσιακής τους 

θέσης. Εξαρτώνται από το δημόσιο τομέα άμεσα, ίσως και παραπάνω από 

άλλους δημόσιους υπάλληλους, έχουν κυρώσεις αν δεν συμμορφώνονται και 

βρίσκονται σε διαρκή έλεγχο από τα ανώτερα κλιμάκια του Υπουργείου, 

γεγονός το οποίο τους δημιουργεί σύγκρουση μεταξύ του ακριβούς ρόλου τους 

και της εργασιακής τους σχέσης. Η περιορισμένη ανεξαρτησία των 

εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων θα αναλυθεί με περισσότερες 

λεπτομέρειες σε παρακάτω σημείο της έρευνάς μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Τσούντας, Κ. Σ. και Χρονοπούλου, Μ. Γ. (1996), ό. π., σελ. 133-134 
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Α.2. Επισκόπηση Επιστημονικού Πεδίου 

 

Τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν εξουσιοδοτηθεί από τους σύγχρονους 

κοινωνικούς σχηματισμούς να επιλέγουν και να διακρίνουν τα άτομα κατά την 

περίοδο της σχολικής ηλικίας σε μορφωμένα και μη -μέσω των γνώσεων που 

μεταδίδουν- να τα αξιολογούν και μέσω των τίτλων που χορηγούν, να τα 

τοποθετούν στην επαγγελματική-κοινωνική ιεραρχία86. 

Στα περισσότερα από τα παραπάνω εκπαιδευτικά συστήματα οι 

εκπαιδευτικές διαδικασίες διεξάγονται κυρίως ή αποκλειστικά από 

ειδικευμένο προσωπικό, τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι παρουσιάζουν τέτοια 

κοινά χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την ένταξη τους σε μια επαγγελματική 

ομάδα. Ωστόσο, τα μέλη αυτής της επαγγελματικής ομάδας παρουσιάζουν, 

εκτός από εθνοκεντρικές διαφορές, (που σχετίζονται με την κάθε χώρα στην 

οποία κατοικούν), σημαντικότατες διαφορές σε σχέση με το περιεχόμενο και 

το επίπεδο των γνώσεών τους, τις ειδικότητες και τους τύπους τους, ούτως 

ώστε η αναλυτική περιγραφή των μερών ή των υπο-ομάδων που την 

αποτελούν καθίσταται όχι μόνο θεμιτή, αλλά και αναγκαία. 

Στις περισσότερες χώρες του σύγχρονου κόσμου τα εκπαιδευτικά συστήματα 

διακρίνονται στις παρακάτω βαθμίδες: προσχολική, πρώτη, δεύτερη και τρίτη 

βαθμίδα, στις οποίες υπηρετούν αντίστοιχοι εκπαιδευτικοί, με κοινό σημείο 

αναφοράς τη διδασκαλία. Η διδασκαλία που διεξάγεται «ζωντανά» από τους 

εκπαιδευτικούς στην σχολική τάξη, σε αντιπαράθεση με τη διδακτική πράξη 

στο πλαίσιο της πολυμεσικής τεχνολογίας87, παραμένει η περισσότερο 

                                                 
86 Πετμεζίδου-Τσουλουβή Μ. (1987) Κοινωνικές τάξεις και μηχανισμοί κοινωνικής αναπαραγωγής, 
Αθήνα, Εξάντας 
87 Στη χώρα μας δεν υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές με ευρεία χρήση. 
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διαδεδομένη μορφή μετάδοσης και αξιολόγησης της ανθρώπινης εμπειρίας 

και της γνώσης γενικότερα. 

Το επάγγελμα των εκπαιδευτικών όμως χαρακτηρίζεται από ένα παράδοξο: 

παρά το σημαντικό τους ρόλο στην σημερινή κοινωνία, οι μελέτες για την 

προσωπικότητα, την βιογραφία και τα ιστορικά στοιχεία για αυτούς είναι 

σχετικά περιορισμένες88. Η σχετική βιβλιογραφία παρουσιάζει στοιχεία της 

προσωπικότητας των εκπαιδευτικών, διλήμματα και προβληματισμούς τους, 

που απορρέουν από τη σύγκρουση των προσωπικών φιλοδοξιών και στόχων 

τους και από τις εξαρτημένες εργασιακές σχέσεις τους, στις οποίες θα 

αναφερθούμε εκτενέστερα σε παρακάτω σημεία. 

 

Α.2.1. Ιστορική εξέλιξη του εκπαιδευτικού επαγγέλματος 

 

Μέχρι τον 19ο αιώνα το εκπαιδευτικό επάγγελμα το ακολουθούσαν παιδιά 

χαμηλότερων κοινωνικών τάξεων. Αυτό συνέβαινε σε πολλές ευρωπαϊκές 

χώρες και είχε ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί αυτοί να μην έχουν πολλά 

προνόμια, ούτε υψηλό κύρος89. Τις δεκαετίες του ’20 και του ’30 οι 

εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζονταν από το κράτος σαν εργατικά χέρια, σαν 

ειδικοί στο να θέτουν σε εφαρμογή τις οδηγίες ενός «επιτελείου», υπεύθυνου 

για την εκπαίδευση90. Αλλαγές έχουν γίνει από τότε και οι εκπαιδευτικοί αν 

και σπανίως έχουν έρθει σε ισχυρή αντιπαράθεση με τους εκάστοτε ιθύνοντες 

για την εκπαίδευση, έχουν εργασθεί πολύ προκειμένου να περιορίσουν τα 

                                                 
88 Goodson, I. F. (1992) Studying teachers’ lives, problems and possibilities, στο I. Goodson (ed.) 
Studying teachers’ lives, London, Routledge 
89 Silver, H. (1980) Education and the social cognition, London, Methuent and Co. Ltd.  
90 Callahan, R. E. (1962) Education and the cult of efficiency, Chicago, University of Chicago Press  
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όρια που κατά καιρούς τους επιβάλλονται και διεκδικούν πλέον τα 

επαγγελματικά δικαιώματά τους91. 

Και παρά την πρόσφατη σχετική αναβάθμιση του διδακτικού επαγγέλματος, 

σύμφωνα με ερευνητικά στοιχεία92, αυτή δεν επαρκεί για να το εξισώσει με τα 

λεγόμενα ακαδημαϊκά επαγγέλματα. Για αυτό τον λόγο κυρίως, το επάγγελμα 

του παιδαγωγού λειτουργεί ως δρόμος προς την κοινωνική ανέλιξη μόνο για 

τα παιδιά των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων93,94. Μπορεί να ισχύει το 

γεγονός ότι το εκπαιδευτικό επάγγελμα έχει ωφεληθεί από την ευέλικτη θέση 

που κατέχει στην κοινωνική διαστρωμάτωση, αλλά αυτό συμβαίνει επειδή 

παρέχει τη δυνατότητα καλής (με την έννοια της μόνιμης) επαγγελματικής 

αποκατάστασης σε όσους το επιλέγουν. 

Αναφορικά με το διδακτικό επάγγελμα και ειδικότερα με την στρατολόγηση 

των εκπαιδευτικών, η κοινωνική τους προέλευση και οι επί μέρους αλλαγές, 

που σημειώνονταν στη χαμηλή κοινωνική τους θέση, πάντοτε έπαιζαν ρόλο. Ο 

Πυργιωτάκης αναφέρει95 πως η σχέση μεταξύ της τοπικής και της κοινωνικο-

επαγγελματικής προέλευσης των δασκάλων, είναι στενή. 

Ειδικά στη χώρα μας, οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες ιδρύονταν σε πολλά 

περιφερειακά κέντρα, στα οποία δεν υπήρχαν Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. 

Έτσι, είχαν τη δυνατότητα να φοιτούν σ’ αυτές όσοι δεν είχαν ιδιαίτερη 

οικονομική άνεση, κυρίως παιδιά αγροτικών οικογενειών, των οποίων οι 

                                                 
91 Lortie, D. C. (1975) Schoolteacher, a sociological study, London, University of Chicago Press, σ. 5  
92 Βλ. Και Βάμβουκα, Μ. Κίνητρα και προέλευση των υποψηφίων δασκάλων, Ανακοίνωση στο Διεθνές 
συνέδριο Κολυμπαρίου Χανίων, 13-18 Οκτωβρίου 1983, Δημητριάδου, Κ. (1982) Με ποιά κριτήρια 
επιλέγει ο Έλληνας εκπαιδευτικός το επάγγελμά του-μιά εμπειρική έρευνα, Θεσσαλονίκη, Αφοί 
Κυριακίδη και Ξωχέλλης, Π. Δ. (1984) Το εκπαιδευτικό έργο ως κοινωνικός ρόλος, Θεσσαλονίκη, Αφοί 
Κυριακίδη 
93 Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (2001), ό. π., σ. 63 
94 Πυργιωτάκης, Ι. Ε. Συμβολή στη διαμόρφωση μιας Κοινωνιολογίας του Έλληνα δασκάλου, περιοδικό 
Νέα Παιδεία, τεύχος 23, Αθήνα, 1982 και Ξωχέλλης, Π. Δ. Ο εκπαιδευτικός και το έργο του υπό το 
πρίσμα της σύγχρονης εμπειρικής έρευνας, Φιλόλογος, 1978, σελ. 350-364 
95 Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (1992)  Η Οδύσσεια του διδασκαλικού επαγγέλματος, Θεσσαλονίκη, Αφοί 
Κυριακίδη, σ. 180 
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οικογένειες θα ήταν έως και αδύνατον να τα στηρίξουν οικονομικά, εάν 

φοιτούσαν στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου βρίσκονταν τα Πανεπιστήμια96. 

Οι σπουδές κοντά στον τόπο που διέμεναν ήταν ένα βασικό κριτήριο επιλογής 

του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Πέρα από τον παράγοντα αυτό, έπαιζε 

ρόλο και το ότι η φοίτηση στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες ήταν διετής, οπότε 

μετά από αυτή τη σύντομη διάρκεια σπουδών, οι φοιτητές έμπαιναν σχεδόν 

αμέσως στην αγορά εργασίας και ένιωθαν ότι «τα χρόνια τους δεν πήγαν 

χαμένα»97. Η ανάγκη για επαγγελματική αποκατάσταση ήταν σαφής98. Το 

πτυχίο της Παιδαγωγικής Ακαδημίας έδινε τη δυνατότητα στους μελλοντικούς 

εκπαιδευτικούς να έχουν αρκετό ελεύθερο χρόνο και διακοπές σε όλη τη 

διάρκεια του σχολικού έτους και τους παρείχε την ασφάλεια της μονιμότητας 

του δημοσίου τομέα. 

Επίσης, πολλοί το επέλεγαν γιατί μπορούσαν να συμβιβάσουν την 

οικογενειακή ζωή τους με την επαγγελματική99, παράγοντας που έπαιζε 

σημαντικό ρόλο, αν σκεφτούμε τη σημασία της διατήρησης των 

παραδοσιακών προτύπων στη χώρα μας. Υπάρχουν λοιπόν, ορισμένα 

«κίνητρα αιτίας»100, που σχετίζονται με το ιστορικό του εκπαιδευτικού, όπως 

την κοινωνική του προέλευση και την κοινωνικοποίησή του μέσα σε 

συγκεκριμένα περιβάλλοντα, και που τον κάνουν να επιλέγει το συγκεκριμένο 

επάγγελμα. Και πάλι, όμως, οι σχολές αυτές θεωρούνται σχολές δεύτερης 

κατηγορίας και για την πλειοψηφία των φοιτητών (ή για ένα μεγάλο αριθμό 

φοιτητών) είναι επιλογή μόνο έπειτα από αποτυχία στις εξετάσεις των 

Ανώτατων Ιδρυμάτων της χώρας. 

                                                 
96 Βλ. και Δημητριάδου, Κ. (1982) ό. π., σ. 21 
97 Βάμβουκας, Μ. (1984) Κίνητρα του διδασκαλικού επαγγέλματος, Ηράκλειο, αυτοέκδοση, σ. 66 
98 Δημητριάδου, Κ., ό. π., σ. 12 
99 Βάμβουκας, ό. π., σ. 69 
100 Schultz, A. Common-sense and scientific interpretation of human action, Philosophy and 
phenomenological research, 14, 1953 
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Σε ότι αφορά στην ελληνική εκπαίδευση και ιδιαίτερα στην κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών, ο Δελμούζος ήταν εκείνος ο οποίος τόνισε την ανάγκη να 

αναβαθμιστεί ο ρόλος των εκπαιδευτικών, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας 

νέος τύπος εκπαιδευτικού, που θα διακρινόταν από επιστημονική συγκρότηση 

και κοινωνική καταξίωση. Τα Παιδαγωγικά Τμήματα που δημιουργήθηκαν 

έχουν σαν βασικό στόχο ο εκπαιδευτικός να υπερβεί τον «διδακτικό 

φορμαλισμό» που ίσχυε και να βοηθηθεί στο να μεταβεί σε μια «ευρύτερη 

ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση101». Στόχευαν τα τμήματα αυτά να βοηθήσουν 

τον εκπαιδευτικό να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των κοινωνικών 

εναλλαγών, που επηρεάζουν την σχολική ζωή και να μην αναγκάζεται να 

βασιστεί μόνο στα αναλυτικά προγράμματα102 και τις επιταγές των 

διδακτικών καθηκόντων του. Ο Πυργιωτάκης103 συνεχίζει πως το ερώτημα 

που γεννάται σε αυτό το σημείο είναι το κατά πόσο η ένταξη των παιδαγωγών 

σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα θα επιφέρει την επιδιωκόμενη κοινωνική 

καταξίωσή τους. Ανταπαντά πως επειδή οι τίτλοι εκπαίδευσης που μπορεί 

κάποιος να λάβει αποτελούν βασικό κριτήριο κατάταξής του στην κοινωνική 

διαστρωμάτωση104, το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί των προ-σχολικών και 

προ-εφηβικών ηλικιών λαμβάνουν πλέον επιστημονική μόρφωση και 

κατάρτιση, τους τοποθετεί υψηλότερα στο βάθρο του κοινωνικού status, γι’ 

αυτό και επιλέγουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού. Αυτό ίσως ωφελήσει και 

τον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί βλέπουν τον εαυτό τους. 

Εξετάζοντας, λοιπόν, το θέμα επιλογής του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού 

από την πλευρά των εμπειριών, των καταβολών των προτύπων και του 

                                                 
101 Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (1992), ό. π., σ. 158 
102 Χρυσαφίδης, Κ. (1994) Βιωματική - επικοινωνιακή διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου project στο 
σχολείο, Αθήνα, Gutenberg 
103 Πυργιωτάκης, Ι. Ε. (1992), ό. π., σ. 159 
104 Λαμπίρη-Δημάκη, Ι. (1983) Η ελληνική κοινωνία στη φοιτητική συνείδηση, Αθήνα, Οδυσσέας, σ. 61  
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περιβάλλοντος, φανερώνεται και πάλι η σχέση μεταξύ των κατώτερων 

κοινωνικά στρωμάτων και του διδακτικού επαγγέλματος105. Με άλλα λόγια οι 

επιλογές ήταν περιορισμένες για συγκεκριμένους φοιτητές και άμεσα 

συνδεόμενες με την κοινωνική προέλευση τους106,107. Η επιλογή τους να 

ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο επάγγελμα ήταν, κατά κάποιο τρόπο, 

προκαθορισμένη από τις παραμέτρους που δομούσαν τη ζωή τους. 

 

Α.2.2. Εκπαιδευτικοί και διδασκαλία 

 

Η διδασκαλία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία και διεξάγεται μέσω 

πολλών διαφορετικών τρόπων και επιλογών108. Σ’ αυτό το πλαίσιο ο 

εκπαιδευτικός αναμένεται να έχει γνώσεις και ικανότητες, χαρίσματα και 

προσωπικές αρετές109. Επιπλέον απαιτείται από τον εκπαιδευτικό να έχει 

επικοινωνιακές δεξιότητες αλλά και μεταδοτικότητα110. Η πληθώρα και η 

ποικιλία ικανοτήτων που απαιτούνται καθώς και οι πιεστικές προσδοκίες και 

οι υψηλές απαιτήσεις που έχουν οι άλλοι προς τους εκπαιδευτικούς είναι 

σημαντικοί λόγοι, στους οποίους μπορούν να αποδοθούν τα διλήμματα και οι 

αντιφάσεις με τις οποίες βρίσκονται πολλές φορές αυτοί αντιμέτωποι. 

Η Lawn111 υποστηρίζει ότι η διδασκαλία εκτός της άμεσης σχέσης διδάσκοντα-

διδασκόμενου, περιλαμβάνει την επιτήρηση των μαθητών, την προετοιμασία 

μαθημάτων, τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων και 
                                                 
105 Βλ. και Lortie, D. C. (1975) ό. π. , σ. 35  
106 David, M., Davies, J., Edwards, R., Reay, D. and Standing, K. Mothering and education: reflexivity 
and feminist methodology (chapter 15), στο Morley, L. and Walsh, V. (eds.) Breaking boundaries: 
women in higher education, (1996) London, Taylor and Francis 
107 Βλ. επίσης Sharp, R. (1994) Social class, policy and teaching, στο Hatton, E. (ed.) Understanding 
teaching, curriculum and the social context of schooling, London, Harcourt Brace, σ. 236 
108 Calderhead, J. (1987), Exploring teachers’ thinking, London, Cassell Educational Limited 
109 Γιαννακάκη, Π. (1997) Ο εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής, Αθήνα, Βασδέκης, σ. 202, βλ. και Lortie, D. 
C., ό. π.   
110 Calderhead, J. (1987), ό. π.  
111 Lawn, M. (1990) From responsibility to competency: a new context for curriculum studies in England 
and Wales, Journal of Curriculum Studies, 22, 4, σελ. 388-392 
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την τήρηση των αναλυτικών προγραμμάτων. Ένα σύνολο αρμοδιοτήτων που 

προϋποθέτουν πολλές ικανότητες συγκεντρωμένες στο πρόσωπο του 

εκπαιδευτικού. 

Η διδασκαλία έχει χαρακτηρισθεί όμως και ως «τέχνη». Με το να 

χαρακτηρίζεται η διδασκαλία ως «τέχνη» και αυτός ο χαρακτηρισμός να 

«προβάλλεται ως «πανάκεια»112» κυριαρχεί το προφίλ του εκπαιδευτικού που 

θεωρείται «χαρισματικός» και με ταλέντο και το επάγγελμά του ως 

προέκταση της προσωπικότητάς του. Είναι ευνόητο ότι μια τέτοια θέση 

υποσκάπτει τη σημασία της επιστημονικής γνώσης και της κατάρτισης ως 

κύριο κριτήριο διδακτικής αποτελεσματικότητας. Αυτή είναι μια ακόμα 

διάσταση που καθιστά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πολυσυλλεκτικό και 

προκλητικό. 

Οι περισσότερες διαδικασίες εντός του σχολείου θεωρούνται στερεότυπες και 

σχετίζονται με ορισμένες συγκεκριμένες υποχρεώσεις και κανόνες που ο 

εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακολουθήσει κατά τη διδασκαλία113. Πρέπει 

ωστόσο να υπογραμμιστεί ότι η διαδικασία της διδασκαλίας συνδέεται άμεσα 

με το πλαίσιο των κοινωνικών σχηματισμών που συναντάμε εκτός του 

σχολικού χώρου. Με άλλα λόγια, η σχολική τάξη είναι ένα μικρό 

οικοσύστημα114, μικρογραφία της κοινωνίας115,116 και η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα είναι σύμπτωμα και αποτέλεσμα των συμβάντων στη 

κοινωνία. Σύμφωνα με τους Bowles και Gintis διαφαίνεται σχέση 

                                                 
112 Μαυρογιώργος, Γ. (1992) Εκπαιδευτικοί και διδασκαλία, για μια αντί (-παλη) πρόταση, Αθήνα, 
Σύγχρονη Εκπαίδευση, σ. 51 
113 Γιαννακάκη, Π. (1997), ό. π., σ. 205 
114 Καλαντζή-Αζίζι, Α. (1998) Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, μια οικοσυστημική προσέγγιση, 
Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, σ. 13 
115 Φίλιας, Β. (1994) Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή 
116 Sharp, R., ό. π., σ. 235 (κεφάλαιο 11, σελ.235-246). Ο συγγραφέας αναφέρει ότι η δομή των 
κοινωνικών τάξεων είναι ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά που δείχνουν την επιρροή που μπορεί 
να ασκήσει και ασκεί η κοινωνία στα εκπαιδευτικά θέματα και σε αυτούς που σχετίζονται άμεσα με 
αυτά. 
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«ανταπόκρισης» μεταξύ κοινωνίας και σχολείου117. Στη «μικροκοινωνία118» 

του σχολείου οι παιδαγωγικές διαδικασίες είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών 

διαδικασιών που συμβαίνουν έξω από αυτό119. Πρόκειται για αμφίδρομη 

σχέση. Το γεγονός αυτό ανάγει τη διδασκαλία σε διαδικασία που δεν είναι 

μηχανιστική, αλλά αποτελεί μέρος των κοινωνικών σχέσεων. Όσα λαμβάνουν 

χώρα μέσα στην τάξη είναι κατά μία έννοια όροι «διαπραγμάτευσης και 

σύγκρουσης120» του ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου και των 

χαρακτηριστικών του. 

Για το λόγο αυτό δεν πρέπει ο εκπαιδευτικός να θεωρείται ως άτομο που 

μπαίνοντας στην «περιπέτεια121» της διδασκαλίας οφείλει να μπορεί να 

επιλύει τα εξωσυστημικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στην τάξη του και τα 

οποία αποδίδονται στο επίπεδο της κοινωνίας όπου φιλοξενεί το σχολείο με 

ευκολία. 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έκρηξη της πληροφόρησης και η διάδοσή της μέσω 

του διαδικτύου και των άλλων ηλεκτρονικών μέσων ευνόησε την 

εντατικοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πράγμα που επιβάρυνε 

το έργο των εκπαιδευτικών. Ωστόσο αυτή η εντατικοποίηση ήταν 

περισσότερο ποσοτική παρά ποιοτική. Ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών 

τοποθετεί ή καταθέτει στα κεφάλια των μαθητών ποσά γνώσεων, όπως οι 

καταθέτες χρημάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς (the banking concept 

of education)122. Οι εκπαιδευτικοί, συχνά, θεωρούν ότι είναι απλώς φορείς 

παροχής γνώσεων στους μαθητές και ότι ευθύνονται μόνο για την 

                                                 
117 Bowles, S. and Gintis, H. (1976) Schooling in Capitalist America, New York, Basic books, Inc., 
Publishers, σ. 12 
118 Mialaret, G. και Isambert-Jamati, V. (1997) Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, στο Εισαγωγή στις 
επιστήμες της Αγωγής. του G. Mialaret, Αθήνα, Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός  
119 Durkheim, E. (1858-1917), (1987) Suicide: a study in sociology, London, Routledge & K. Paul  
120 Μαυρογιώργος, Γ. (1992), ό. π., σ. 41 
121 Μαυρογιώργος, Γ. (1992), ό. π., σ. 47 
122 Freire, P. (1970) Pedagogy of the oppressed (Μετάφρ.: Myra Bergman Ramos), London, Penguin 
Books, σ. 53 
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«πληροφόρησή» τους και όχι για την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης. Με 

άλλα λόγια, νιώθουν ότι βοηθούν στο να προσαρμοστούν οι μαθητές τους 

στους κανόνες του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και είναι υποχρεωμένοι να 

ακολουθήσουν τις οδηγίες και τις εντολές της πολιτείας τις οποίες οι ίδιοι 

πολλές φορές δεν ενστερνίζονται 123,124,125. 

Από την άλλη πλευρά, είναι αλήθεια ότι ο κάθε εκπαιδευτικός έχει τις 

προσωπικές του αντιλήψεις σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να 

ακολουθηθεί για τη μετάδοση γνώσης στους μαθητές του. Πρόκειται για ένα 

μίγμα γνώσεων και εμπειριών που έχει συσσωρεύσει κατά τη διάρκεια της 

ζωής του και συνδέεται με τη γενικότερη κοσμοθεωρία του. Δεν θα ήταν 

δυνατό οι εκπαιδευτικοί να αρκούνται μονάχα στο ρόλο του τροφοδότη 

πληροφοριών για τους μαθητές τους και να μην έχουν τις προσωπικές τους 

απόψεις, ιδεολογίες, κ. ά. 

Υπάρχουν πάντοτε μερικά εννοιολογικά θέματα που είναι «προσωπικά και 

μοναδικά», όπως γράφει η Nias126. Από την άλλη μεριά, όταν σκεφτόμαστε 

τους εκπαιδευτικούς, θα πρέπει συγχρόνως να σκεφτόμαστε τις κυβερνήσεις, 

τη γραφειοκρατία και την οικονομική πραγματικότητα που συνδέονται με την 

εκπαιδευτική διαδικασία. Οι Karabel και Halsey υπογράμμισαν πως τα 

κοινωνικά πράγματα που προσδιορίζουν τα εκπαιδευτικά θέματα και τα λόγια 

τους δίνουν έμφαση στις διαδικασίες που αποπροσανατολίζουν τη δουλειά 

των εκπαιδευτικών: «έχουμε αναφερθεί στη γραφειοκρατία μέσα στον 

οργανισμό της έρευνας, στην προκατάληψη που δημιουργείται και 

                                                 
123 Debesse, M., Mialaret, G. (dir.) (1985) Traite des sciences pedagogiques, σ. 137, Paris, PUF, 1978, 
Μετάφρ.: Γ. Βασδέκης, Αθήνα, Δίπτυχο. Παρατίθεται στο: Γιαννακάκη, Π. (1997) Ο εκπαιδευτικός 
διαμεσολαβητής, Αθήνα, Βασδέκης, σ. 200 
124 Gudjons, H. (1989) Handlungsorientier und lehren und lerner, Kinkhardt, Bad Heilbrunn OBB  
125 Brunnhuber, P. (1988) Prinzipien effektiver unterrichtsgestaltung, Auer, Donauwoerth  
126 Nias, J. (1989) Primary teachers talking, London, Routledge, σ. 14 
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αναπτύσσεται μέσω της εμπειρίας συγκεκριμένων γενεών, στα θέλγητρα του 

να υπηρετείς την καθεστηκυία τάξη καθώς και στις προκαταλήψεις που 

προέρχονται από την αφοσίωση σε συγκεκριμένες ιδεολογίες ή κοινωνικές 

ομάδες127». 

 

Α.2.3. Εκπαιδευτικοί και Σχετική Αυτονομία 

 

Τα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα χαρακτηρίζονται από περιορισμένη 

αυτονομία128,129. Ίσως γιατί τα εκπαιδευτικά συστήματα αποτελούν το κύριο 

μέσο κοινωνικής αναπαραγωγής και νομιμοποίησης του σύγχρονου αστικού 

κράτους και ως εκ τούτου θα ήταν μάλλον απίθανο να βρισκόταν εκτός της 

στενής εποπτείας και ελέγχου του τελευταίου130 («πατρωνία του κράτους»131). 

Ο έλεγχος γίνεται από στελέχη και αξιωματούχους των υπουργείων της 

παιδείας, οι οποίοι έχουν αναλάβει να καθορίζουν τα εκπαιδευτικά πράγματα 

ως αυθεντίες132. Επιβάλλουν στους εκπαιδευτικούς τι να διδάξουν, πώς να το 

διδάξουν133 και πώς να το αξιολογήσουν, με αποτέλεσμα, όπως τονίσαμε 

παραπάνω, η αυτονομία του σχολικού χώρου να είναι μάλλον ανύπαρκτη. 

Όπως υπογραμμίσαμε και παραπάνω αυτή η παρέμβαση του κράτους 

φαίνεται να υποβιβάζει το έργο των εκπαιδευτικών σε κάτι μηχανιστικό και 
                                                 
127 Karabel, J. and Halsey, A. H. (1977) Educational research: a review and an interpretation, New York, 
Oxford University Press, στο Karabel, J. and Halsey, A. H. (eds.) Power and ideology in education, σ. 77 
128 Οι Έλληνες εκπαιδευτικοί έχουν χαμηλότατη αυτονομία. Όπως υποστηρίξαμε στο ιστορικό μέρος, το 
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας διατήρησε το συγκεντρωτικό του χαρακτήρα, σχεδόν ανέπαφο 
από την ίδρυσή του έως σήμερα. Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του εκπαιδευτικού συστήματος, αν μη 
τι άλλο, αντανακλά το συγκεντρωτικό τρόπο διακυβέρνησης που ασκεί το ελληνικό κράτος. 
129 Βλ. και Kob, J. The teacher in industrial society, στο Bereday, G. Z. F. and Lauwerys, J. A. (eds.) The 
education and training of teachers, The year book of education, 1963, London, the University of 
London, Institute of education and teachers college, Columbia University, Evans brothers Limited, σ. 
390 
130 Βλ. και Μαρμαρινός, Ι. (1977) Το σχολικό πρόγραμμα: κοινωνιολογική θεώρηση, Αθήνα, σ. 17, και 
Κόκκοτας, Π. (1983) Η ελευθερία στην εκπαίδευση, Αθήνα, Γρηγόρης, σελ. 110-111 
131 Γκότοβος, Α. Ε. (2003) Εκπαίδευση και ετερότητα, ζητήματα διαπολιτισμικής παιδαγωγικής, Αθήνα, 
Μεταίχμιο, σ. 81 
132 Goodson, I. F. (1992), ό. π. 
133 Βλ. και Κόκκοτας, Π. (1983) ό. π., σ. 85 
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ευτελές. Κατά συνέπεια, οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να λειτουργήσουν 

εντός του σχολικού χώρου ως πεδίου ζύμωσης συνειδήσεων και 

νομιμοποίησης κοινωνικών φαινομένων134. Ο Κόκκοτας γράφει 

χαρακτηριστικά πως «το σύστημα με το να θέλει το δάσκαλο άχρωμο, 

ουδέτερο και απολιτικό επιδιώκει να τον εξουδετερώσει»135. Οι εκπαιδευτικοί 

παρεμποδίζονται να δουν το σχολικό χώρο ως πεδίο-«αρένα»136 

αντιπαράθεσης ιδεολογικών και πολιτικών συμφερόντων, αλλά αναγκάζονται 

να τον βλέπουν ως ένα ουδέτερο έδαφος137. Οι εκπαιδευτικοί όμως δεν είναι 

απλά εκτελεστικά όργανα, αλλά έχουν την προσωπική τους άποψη για το πώς 

θα πρέπει να λαμβάνει χώρα η εκπαίδευση138. 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφέρουμε πως η αυτονομία των 

εκπαιδευτικών είναι μικρή, γιατί ανήκουν στον δημόσιο τομέα και οφείλουν 

να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις κι επιταγές του. Είναι «οργανικά και 

λειτουργικά ενσωματωμένοι μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα139». 

Α.2.4. Αναλυτικό πρόγραμμα και εκπαιδευτικοί 

 

Η άποψη των εκπαιδευτικών για τον εαυτό τους επηρεάζεται από την άποψη 

ότι οι ίδιοι είναι απλώς ένα μέσο ταγμένο στην υπηρεσία των άλλων140, πρώτα 

                                                 
134 Μαυρογιώργος, Γ., ό. π., σ. 26 
135 Κόκκοτας, Π., (1983) ό. π., σ. 78, βλ. και Μπαλάσκας, Κ. Ήσυχος άνθρωπος και πολιτικός, Λόγος και 
πράξη, τεύχος 7, Χειμώνας 1979 και Goodson, I. Professional knowledge and the teacher’s life and work 
(σελ. 13-25), στο Day, C., Fernandez, A., Hauge, T. and Moller, J. (eds.), (2000) The life and work of 
teachers. International perspectives in changing times, London, Falmer Press 
136 Giroux, H. and McLaren, P. (1986) Teacher Education and the Politics of Engagement: the case for 
democratic schooling, Harvard Educational Review, 56, σελ. 213-238, στο Μαυρογιώργος, Γ. (1992), ό. 
π., σ. 41 
137 Παληός, Ζ. (επιμ.), (2003) Κατάρτιση και απασχόληση, Αθήνα, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, 
σ. 75 
138 Brandom, A.-M., Poole. M. και Wright, A. (2001) Spiritual education, στο Becoming a teacher, Issues 
in secondary teaching, J. Dillon και M. Maguire (eds.), Buckingham, Open University Press 
139 Φραγκουδάκη, Α. (1985) , Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης - Θεωρίες για την Κοινωνική Ανισότητα 
στο Σχολείο. Αθήνα, Παπαζήσης, σ. 261 
140 Wagner, A. (1987) Exploring teachers’ thinking, London, Cassell Educational limited. Βλ. και Woods, 
P. Intensification and stress in teaching, στο Vanderberghe, R. and Huberman, A. M. (1999) 
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από όλα ως όργανο του κράτους και κατά δεύτερον ως μέσο της εφαρμογής 

των αναλυτικών προγραμμάτων. Οι «οδηγίες» από το Υπουργείο Παιδείας 

λένε ότι ο εκπαιδευτικός πρέπει πάντα να εργάζεται σύμφωνα με το 

αναλυτικό πρόγραμμα, όμως αυτό που στην ουσία συμβαίνει είναι ο 

αποπροσανατολισμός του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να 

επιλέξει την ύλη, ούτε τα βιβλία που θα διδάξει, το περιεχόμενο των οποίων 

αναπαράγει την ιδεολογία της κυρίαρχης εξουσίας141, και ακολουθεί μια 

επιβεβλημένη πορεία142. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν συνεχίζουν να εργάζονται σε 

ένα πλαίσιο εκπαιδευτικό, το οποίο διοικείται από μέλη, που δεν ανήκουν στο 

«ενεργό» και «μαχόμενο» επάγγελμά τους (τουλάχιστον τα περισσότερα 

μέλη) και άρα αντιλαμβάνονται με δυσκολία τα εσωτερικά ζητήματα, τα 

προβλήματα και τις ανάγκες του σχολείου143. 

Με αυτό το σκεπτικό, οι εκπαιδευτικοί χάνουν την ηθική ευθύνη απέναντι 

στους εκπαιδευτικούς στόχους και τους σκοπούς τους, αφού η οποιαδήποτε 

θετική επιρροή της διδασκαλίας φαίνεται να προέρχεται από τα αναλυτικά 

προγράμματα144 και όχι από την προσωπικότητα των ίδιων. Τα λόγια του 

Goodson αποδεικνύουν τα παραπάνω: «οι εκπαιδευτικοί μετατρέπονται από 

διανοητικούς εργαζόμενους που ελέγχουν το αναλυτικό πρόγραμμα σε 

τεχνικούς που ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα που άλλοι σχεδιάζουν. 

Μετατρέπονται όλο και λιγότερο σε σχεδιαστές της μοίρας τους και όλο και 

περισσότερο σε μεταφορείς συνταγών και περιγραφών, γραμμένων από 

άλλους145». Αυτά τα λόγια αποκαλύπτουν τον αποπροσανατολισμό των 

                                                                                                                                            
Understanding and preventing teacher burnout, a sourcebook of international research and practise, 
Cambridge, Cambridge University Press 
141 Φρειδερίκου, Α. και Φολερού-Τσερούλη, Φ. (1991) Οι δάσκαλοι του δημοτικού σχολείου, μια 
κοινωνιολογική προσέγγιση, Αθήνα, Ύψιλον/ βιβλία 
142 Goodson, I., ό. π., σ. 14 
143 Lortie, D. C. (1975), ό.π., σ. 6 
144 Χρυσαφίδης, Κ. (1994), ό. π.  
145 Goodson, I., στο Day, C., Fernandez, A., Hauge, T. and Moller, J. (eds.), ό. π., σ. 14 
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εκπαιδευτικών, που προαναφέραμε, γεγονός το οποίο θα πρέπει να μας 

προβληματίσει ιδιαίτερα. 

Εδώ αντιμετωπίζουμε και μια αντίφαση: ενώ απαιτείται από τον εκπαιδευτικό 

να είναι επαγγελματίας, με την έννοια να είναι ειδικός πάνω στα 

εκπαιδευτικά ζητήματα, το κράτος παρεμβαίνει στις αρμοδιότητές του, 

επιβάλλοντάς του να ακολουθεί κατά γράμμα αναλυτικά προγράμματα, για τα 

οποία ο ίδιος δε δικαιούται να έχει άποψη146. Το κράτος, ως εξουσία, δεν 

παραχωρεί ιδιαίτερα δικαιώματα και πρωτοβουλίες στον εκπαιδευτικό, με 

αποτέλεσμα να τον δεσμεύει και διαρκώς να ελέγχει τη δουλειά που 

παράγεται μέσα στην τάξη147. Του στερεί το προνόμιο του έλεγχου επί του 

ίδιου του γνωστικού του αντικειμένου, πράγμα που ο εκπαιδευτικός 

ανταλλάσσει με την εξασφάλιση της μονιμότητας της εργασίας του στο 

δημόσιο, με ό, τι αυτή συνεπάγεται. 

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζεται μεν ως μέλος μιας επαγγελματικής τάξης, ως 

φορέας της πολιτισμικής ιστορίας και ως διαχειριστής της ύλης που θα 

διδαχθεί, μα πάντα ακολουθώντας ένα συγκεκριμένο αναλυτικό πρόγραμμα. 

Καλείται να μεταδώσει γνώσεις και να γαλουχήσει τους νέους ενεργούς 

πολίτες, μα μέσα σε ένα πλαίσιο που το υπερκαλύπτουν οι απαιτήσεις του 

κοινωνικού συστήματος. Ο Marx πρέσβευε την θέση ότι «όλες οι ιδέες της 

κυρίαρχης τάξης, σε κάθε εποχή, είναι οι κυρίαρχες ιδέες148». Το σχολείο ως 

κύριο όχημα κοινωνικοποίησης δε θα μπορούσε παρά να είναι ένας από τους 

σημαντικότερους χώρους εφαρμογής αυτής της θέσης. 

                                                 
146 Μουχάγιερ, Χ. Σ. (1985) Συγκρούσεις ρόλων στο έργο του εκπαιδευτικού: μια έρευνα για τον Έλληνα 
εκπαιδευτικό της μέσης εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη 
147 Χρυσαφίδης, Κ. (2000) Βιωματική – Επικοινωνιακή διδασκαλία, Η εισαγωγή της μεθόδου project 
στο σχολείο, Αθήνα, Gutenberg, Παιδαγωγική σειρά, σ. 57  
148 Marx, K. και Engels, F. (1979) Η Γερμανική ιδεολογία, Αθήνα, Gutenberg, Τόμος Α’, σ.94.  
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Πέρα όμως από το αναλυτικό πρόγραμμα, υπάρχει και το άδηλο πρόγραμμα ή 

παραπρόγραμμα (hidden curriculum). Πρόκειται για μια άδηλη μορφή 

εξουσίας που αντανακλά τη δομή της εξουσία στο κοινωνικό πεδίο και 

ασκείται στο χώρο της εκπαίδευσης. Η ισχύς του είναι μεγαλύτερη από το 

σχολικό πρόγραμμα και επιβάλλει έμμεσα τους συγκεκριμένους κανόνες 

εργασίας και πειθαρχίας που θα πρέπει να ακολουθούνται μέσα στο σχολείο, 

προκειμένου η κοινωνική οργάνωση να μην διαταράσσεται149. Ο Dale είχε πει 

πως το παρα-πρόγραμμα συντηρεί την «καθεστηκυία τάξη150» και τους 

κανόνες της. 

 

Το ελληνικό κράτος παρουσιάζεται τουλάχιστον στο ευρωπαϊκο επίπεδο ως 

ένα εκ των πλέον συγκεντρωτικών αναφορικά με τον έλεγχο που ασκεί σε 

όλες τις σφαίρες της εκπαίδευσης, ακόμα και της ιδιωτικής. Συγκεκριμένα, 

στα αναλυτικά προγράμματα δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για την ύλη που 

θα διδαχθεί, το σκοπό του μαθήματος καθώς και κατευθύνσεις που αφορούν 

στο τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνει το μάθημα. Υποχρέωση του 

εκπαιδευτικού είναι να ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα κατά γράμμα και 

να μην παρεκκλίνει από αυτό. Οι Φρειδερίκου και Φολερού151 παρουσιάζοντας 

τους έλληνες εκπαιδευτικούς της πρώτης βαθμίδας, αναφέρουν ότι τα 

αναλυτικά προγράμματα και τα διδακτικά βιβλία είναι «νόμιμα και 

υποχρεωτικά εργαλεία στα χέρια του δασκάλου152» κι αν επιχειρήσει κάποιος 

                                                 
149 Βλ. και Epstein, D. In our (new) right minds: the hidden curriculum and the Academy (σελ. 56-72, 
chapter 4), στο Morley, L. and Walsh, V. (eds.), (1995) Feminist Academics: creative agents for change, 
London, Taylor and Francis 
150 Dale, W. R. (1977) Implications of the discovery of the hidden curriculum for the sociology of 
teaching, στο D. Gleeson (επιμ.) Identity and structure issues in the sociology of education, Driffield, 
Nafferton Books, σ. 46 
151 Φρειδερίκου, Α. και Φολερού-Τσερούλη, Φ. (1991), ό. π. 
152 Οι ερευνήτριες είχαν μελετήσει την βαθμίδα του εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Δανειζόμαστε τα στοιχεία που αναφέρουν γιατί αναλυτικά προγράμματα υπάρχουν για όλες τις 
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εκπαιδευτικός να διδάξει κάποια άλλα βιβλία ενδέχεται να έχει έως και 

πειθαρχικές κυρώσεις (Υπαλληλικός Κώδικας, Π. Δ. 611/1977, άρθ. 205). 

Και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, λοιπόν, δεσμεύονται από τα αναλυτικά 

προγράμματα. Ο Ξωχέλλης αναφερόμενος στην ελληνική εκπαίδευση 

υπογραμμίζει την εμμονή σε «αποστεωμένα προγράμματα διδασκαλίας» από 

μια σχολική διοίκηση που περιορίζεται σε γραφειοκρατικές αντιλήψεις και 

αναπαραγωγή των καθιερωμένων ιεραρχήσεων του κοινωνικού συνόλου153. 

Η ελληνική περίπτωση παρουσιάζει και ορισμένες άλλες ιδιαιτερότητες, τις 

οποίες θα αναφέρουμε συνοπτικά. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν 

περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων για κάθε 

βαθμίδα. Οι εκπαιδευτικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα με κύριο άξονα την 

είσοδο των μαθητών στις ανώτατες σχολές και γι’ αυτό το λόγο το 

εκπαιδευτικό σύστημα εμφανίζει εμμονή στο θεσμό των εξετάσεων. Η 

επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών είναι το βασικό κριτήριο 

εκπαίδευσης και σε παρακάτω σημείο θα δούμε πώς αυτό το στοιχείο 

αποτελεί μια αιτία υποτίμησης των εκπαιδευτικών της προσχολικής και 

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εν συγκρίσει με τους εκπαιδευτικούς της 

δευτεροβάθμιας. 

 

Α.2.5. Ο εκπαιδευτικός στην τάξη 

 

Εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σύνθετες 

καταστάσεις, από τη στιγμή που οι σχολικές τάξεις θεωρούνται μέρη με 

                                                                                                                                            
βαθμίδες εκπαίδευσης και άρα μας αφορούν, αφού ισχύουν και για τους εκπαιδευτικούς της 
προσχολικής ηλικίας, σ. 82??? 
153 Ξωχέλλης, Π. (2000), ό. π., σ. 89 
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«έντονη δράση»154. Όπως έγραψε ο Jackson155 «η ζωή που βιώνει κανείς μέσα 

σε ένα σχολείο είναι ασυνήθιστη, γιατί οι τάξεις είναι ειδικά μέρη». Η σχολική 

αίθουσα κοινωνικοποιεί. Ο Ζαχαρενάκης156 αναφέρει πως η κοινωνικοποίηση 

λειτουργεί ως «κυκλικός κοινωνικός μηχανισμός». Στην εν λόγω περίπτωση, 

με τον όρο κοινωνικοποίηση νοείται όχι μόνο η κοινωνικοποίηση των 

μαθητών, αλλά και των εκπαιδευτικών τους, μέσα στη σχολική αίθουσα. 

Θα χρησιμοποιήσουμε τα λόγια του Weber157 για να αποδείξουμε τα 

παραπάνω. Ο συγγραφέας κάνει λόγο για επιρροή του ατόμου από γεγονότα, 

που λαμβάνουν χώρα στο περιβάλλον του σε μικρή ή μεγαλύτερη κλίμακα. Αν 

σκεφθούμε πως η μικρή κοινωνία της αίθουσας έχει όλα εκείνα τα στοιχεία, 

που μπορούν να επηρεάσουν την προσωπικότητα ενός ατόμου, εύκολα θα 

καταλάβουμε την επιρροή των εκπαιδευτικών από τα όσα διαδραματίζονται 

μέσα στην τάξη. 

Θα ήταν χρήσιμο να έχουμε πάντα υπ’ όψιν μας ότι και οι εκπαιδευτικοί 

καθώς και οι μαθητές υιοθετούν τα χαρακτηριστικά και τους ρόλους που 

αντιστοιχούν στο κοινωνικό τους περιβάλλον158. Δεν είναι τυχαίος ο 

συσχετισμός της σχολικής αίθουσας με τα πρότυπα δράσης που κυριαρχούν 

στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον159. Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου αυθαίρετος 

                                                 
154 Doyle, W. (1986) Classroom organisation and management, στο M. C. Wittrock (ed.) Handbook of 
research on teaching, New York, Macmillan 
155 Goodson, I. F. Studying teachers’ lives: an emergent field of inquiry, στο I. F. Goodson, (ed.) Studying 
teachers’ lives, London, Routledge, σ. 2  
156 Ζαχαρενάκης, Κ. Μ. Συνάντηση: περιοδικό παιδαγωγικού προβληματισμού, 7-8 (Ιούλ.-Δεκ. 1985), 
33, σελ. 39-50 
157 Weber, M. (1968) Die protestantische Ethik, 1-2, Munich/ Hamburg 
158 Κυρίδης, Α. (1996) Μια κοινωνιολογική προσέγγιση της προσχολικής εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη, 
Αφοί Κυριακίδη, σ. 59 
159 Η σύνδεση κοινωνίας-σχολείου έχει αναφερθεί και σε προηγούμενα σημεία. Βλ. και Γκότοβος, Α. Ε. 
(1990), ό. π. «σύνδεση μικρο-επιπέδου παιδαγωγικής διαδικασίας με το μακρο-επίπεδο της 
εκπαιδευτικής δομής (εκπαιδευτικό σύστημα και κοινωνία)», σ. 52 
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ο τίτλος «ethnography of classroom” που έδωσε ο P. Robinson160 στην 

αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών. 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα παραπάνω, όταν προκύψει κάτι μέσα στην τάξη 

ο εκπαιδευτικός πρέπει να μπορέσει να ανταποκριθεί αμέσως161. Όπως έχει 

τονίσει η Κουτσουβάνου162, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να χρησιμοποιούν τις 

γνώσεις τους προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη διαρκή εμφάνιση 

περίπλοκων καταστάσεων. 

Ο Bruner είχε πει πως: 

«τώρα, ξέρω, ότι, αφού διδάσκει κανείς για λίγο, σπαταλά τόση ενέργεια, 

ώστε να μην βρίσκεται σε δραστηριότητα για μεγάλο διάστημα. Πώς μπορεί 

ένας δάσκαλος να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά χωρίς υποστήριξη;163» 

Ο συγγραφέας αναγνωρίζει τις περίπλοκες συνθήκες που αντιμετωπίζει ο 

εκπαιδευτικός μέσα στη σχολική αίθουσα, τα μέλη της οποίας, αλληλεπιδρούν 

με θορυβώδεις εκφράσεις164 και ένταση. Ο Postic γράφει πως η τάξη δεν θα 

υπήρχε ποτέ δίχως το δάσκαλο, γιατί ο δάσκαλος διατηρεί τη συνοχή της και 

τη θέτει σε λειτουργία. Από την άλλη πλευρά, υπάρχει μια αντίθεση: ο 

εκπαιδευτικός δεν γίνεται ποτέ μέλος της ομάδας των μαθητών, αν και είναι 

ενεργό μέλος της τάξης165. Υπάρχει άμεση αλληλεπίδραση ανάμεσα στα μέλη 

της ομάδας-τάξης καθώς και συγκεκριμένοι κανόνες εργασίας και 

επικοινωνίας, που τη διέπουν. Επομένως υπάρχουν στόχοι της ομάδας αυτής 

                                                 
160 Robinson, P. (1974) An ethnography of classroom, στο J. Eggleston (ed.) Contemporary research in 
the sociology of education, London, Methuen. 
161 Barnes, D., Britton, J. and Torbe, M. (1990) Language, the learner and the school, fourth edition, 
Portsmouth, NH, Boynton-Cook/Heinmann  
162 Κουτσουβάνου, Ε. (1998) Σημειώσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Πανεπιστημίου Αθηνών 
163 Bruner, J. (1973), συνέντευξη στο επιστημονικό περιοδικό Ψυχολογία, στο πλαίσιο παρουσίασης του 
βιβλίου του: Bruner, J. (1973) Going beyond the information given, New York, Norton 
164 Bruner, J. (1973), ό. π.  
165 Postic, M. (1979) La relation educative, Paris, Presses universitaires de France, σ. 248 
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(«Η παιδαγωγική επικοινωνία είναι τελεολογική166»), καθώς και ρόλοι που το 

κάθε μέλος λαμβάνει ανάλογα με τον καταμερισμό εργασιών, αλλά και 

συνοχή στην ομάδα. Προκειμένου, λοιπόν, η ομάδα-τάξη να αποδώσει σωστά 

πρέπει ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει καλά πώς αυτή λειτουργεί167, γεγονός που 

τον φορτίζει. 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι κατά κάποιο τρόπο «ηγέτες» των μαθητών 

τους168 και αυτό είναι ένα επιπλέον στοιχείο, που προκαλεί ανελαστικότητα 

και πολυπλοκότητα στη δουλειά τους. Η «αρχηγία» των εκπαιδευτικών δεν 

είναι απλώς επιτήρηση. Έργο τους είναι η συνολική μόρφωση των μαθητών, 

τόσο γνωστικά όσο και κοινωνικά. Οι εκπαιδευτικοί συνεχώς μαθαίνουν πώς 

να κινούνται μέσα στην τάξη169. 

Σε αυτό το σημείο έμφαση θα πρέπει να δοθεί στην επικοινωνία μεταξύ των 

μερών της εκπαιδευτικής κοινότητας. Η επικοινωνία είναι πολύ σημαντική 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να λειτουργεί έτσι 

ώστε οι μαθητές να αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο της διδασκαλίας. Πολλές 

φορές οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται «on show»170 μπροστά στους μαθητές τους 

και επειδή γνωρίζουν πως οι συνθήκες διδασκαλίας διαφέρουν σε κάθε τάξη, 

ταλαντεύονται μεταξύ του πότε είναι έτοιμοι και πότε όχι να περάσουν ένα 

μήνυμα σε αυτή171. Καθημερινά αναγκάζονται να πρωταγωνιστούν σε μια 

θεατρική σκηνή, προκειμένου να μην αμφισβητηθούν αποκαλύπτοντας 

πλευρές του εαυτού τους εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, πράγμα που είναι 

                                                 
166 Groddeck, N. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει «ένας ή περισσότεροι στόχοι [...] ανάμεσα στο δάσκαλο και 
τους μαθητές», Γκότοβος, Α. Ε. (1997) Παιδαγωγική αλληλεπίδραση: επικοινωνία και κοινωνική 
μάθηση στο σχολείο, σ. 63 
167 Johnson, L. V. and Bany, M. A. (1974) Conduite et animation de la classe, Paris, Dunod, σ. 384 
168 Devaney, K. and Sykes, G. (1988). Making the case for professionalism, in A. Lieberman, (ed.) 
Building a professional culture in schools. (σελ. 3-22). New York: Teachers College Press. 
169 Dreeben, R. (1968) On what is learned in school, Reading, Mass: Addison-Wesley. 
170 Calderhead, J., ό. π. 
171 Russell, T. and Munby, H. (1991) Teachers and teaching: from classroom to reflection, London, 
Falmer Press  
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εξαιρετικά δύσκολο172. Με την έννοια αυτή, οι εκπαιδευτικοί, βρίσκονται 

αντιμέτωποι με τα παιδιά (και με τον εαυτό τους) σε μια καθημερινή 

προσπάθεια να μεταδώσουν γνώση. Βρίσκονται μόνοι απέναντι σε ένα 

«κοινό», στο οποίο πρέπει να παρουσιάζονται σαν ευσυνείδητοι 

επαγγελματίες173, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να ταξινομούν το διδακτικό υλικό 

στο μυαλό τους πριν το μεταδώσουν. 

Η διαδικασία της διδασκαλίας μέσα στην τάξη καταλήγει να είναι τρόπος 

έκφρασης για τους εκπαιδευτικούς174. Αν λάβουμε υπ’ όψιν και τα όσα 

αναφέρθηκαν παραπάνω, διακρίνουμε πως πρέπει να δίνεται σημασία σε 

οποιαδήποτε λεπτομέρεια της σχολικής καθημερινότητας για να περιγράψουν 

τις εμπειρίες τους μέσα στην τάξη175,176. 

Ο τρόπος που σκέφτονται οι εκπαιδευτικοί κατά την διάρκεια της 

διδασκαλίας έχει αναλυθεί από τον Shavelson177 όπως επίσης από τους 

Leinhardt και Greeno178, οι οποίοι μίλησαν για συγκεκριμένες συμπεριφορές 

«ρουτίνας» που αφορούν στην παρουσία του εκπαιδευτικού μέσα στην τάξη. 

Το μυαλό αναπτύσσει σύνθετες σκέψεις εξαιτίας καταστάσεων μέσα στην 

τάξη179, πράγμα που αποτελεί μέρος της εκπαιδευτικής ρουτίνας 180. Αυτό 

σημαίνει, πως οι εκπαιδευτικοί δρούν με βάση τα προσωπικά τους 

                                                 
172 Hannoun, H. (1989) Paradoxe sur l’ enseignant, Paris, ESF, σελ. 30-31 
173 Βλ. και Lortie, D. C., ό. π. 
174 Hare, W. (1999) Critical thinking as an aim of education. In R. Marples (ed.) The Aims of Education, 
London, Routledge 
175 Ιδιαιτέρως στη «γλώσσα του σώματος» των εκπαιδευτικών 
176 Zeichner, K., Tabachnick, B. and Densmore, K. (1987) Individual, institutional and cultural influences 
on the development of teachers’ craft knowledge (σελ.21-60)στο J. Calderhead (ed.) Exploring teachers’ 
thinking, London, Cassell Educational Limited 
177 Shavelson, R. J. (1986) Interactive decision-making: some thoughts on teacher cognition. Paper 
presented at the first International Congress on Teacher Thinking and decision-making, La Rabida, 
Huelva, Seville, Spain, June 
178 Leinhardt, G. and Greeno, J. G. (1986) The Cognitive Skill of teaching. Journal of Educational 
Psychology, 78, σελ.75-95 
179 Gardner, H. (1993) Frames of mind. London, Fontana Press 
180 Pareto, V. (1968) Rise and Fall of Elites, Totowa, New Jersey, Bedminster Press 
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χαρακτηριστικά και τις διάφορες σκέψεις τους, που είναι εκατοντάδες 

καθημερινά181. 

Ο Mialaret182 γράφει ότι: 

«Ο εκπαιδευτικός δεν είναι χειρώνακτας για να εφαρμόζει συνταγές, αλλά 

είναι ένας επαγγελματίας ο οποίος χρησιμοποιεί με έξυπνο τρόπο ένα 

εργαλείο του οποίου γνωρίζει τα χαρακτηριστικά του, δηλαδή τις δυνατότητες 

και τα όριά του183.» 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικός καθώς πρέπει, εκτός των 

άλλων, να αναπτύξουν τις κατάλληλες συνθήκες για τη διεξαγωγή της 

διδασκαλίας μέσα στη σχολική αίθουσα. Γι’ αυτό δεν πρέπει να υπάρχουν 

περιορισμοί ούτε στη διδασκαλία ούτε στον τρόπο που οι εκπαιδευτικοί 

εκφράζονται. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι Laura και Cotton184 υπογράμμισαν την 

αποστέωση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος που οφείλεται στον περιορισμό 

της έκφρασης και της ανεξαρτησίας τους. 

Α.2.6. Οι εκπαιδευτικοί και οι «Άλλοι» 

 

Όπως αναφέραμε σε προηγούμενο σημείο, «το εκπαιδευτικό επάγγελμα 

υποτιμάται185». Πιστεύεται ότι οι παιδαγωγικές αξίες δεν εκτιμώνται 

κοινωνικά στις σημερινές κοινωνίες. Περισσότερη σημασία δίνεται στη 

βιομηχανία και στην οικονομία. Και η κριτική απέναντί στις αξίες αυτές είναι 

ένα στοιχείο που έχει αρκετή επιρροή στο πώς βλέπουν τον εαυτό τους. Οι 

εκπαιδευτικοί βλέπουν τον εαυτό τους και μέσα από το πώς τους βλέπουν οι 
                                                 
181 Jackson, P. (1968) Life in classrooms, New York, Holt, Rinehart and Winston  
182 Mialaret, G. (1997) Analyse psychologique des situations educatives. In M. Debesse and G. Mialaret 
(eds.) Traite des sciences pedagogiques. T.IV. Paris, Presses universitaires de France, σελ.133-206  
183 Mialaret, G. και Isambert-Jamati, V. (1997) Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης, στο Εισαγωγή στις 
επιστήμες της Αγωγής. του G. Mialaret, Αθήνα, Τυπωθήτω, Γιώργος Δαρδανός, σ. 127 
184 Laura, R. and Cotton, M. (1999) Empathetic education-an ecological perspective on Educational 
knowledge, London, Falmer Press 
185 Kob, J. ό. π., σ. 390 
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άλλοι και ο ρόλος τους είναι «κλασική περιοχή συγκρούσεων»186. Το να 

επηρεαζόμαστε από τη γνώμη άλλων σημαντικών ανθρώπων είναι κάτι σαν 

κοινωνικός «νόμος». Πρόκειται περί άγραφων κανόνων που ισχύουν σε κάθε 

κοινωνία187. Από τη στιγμή, λοιπόν, που οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται σε συχνή 

επαφή με άλλους ανθρώπους είναι εκτεθειμένοι, γιατί οι άλλοι συνεχώς 

εκφέρουν άποψη για αυτούς188. Όσο κι αν μερικοί εκπαιδευτικοί ισχυρίζονται 

ότι τους αρκεί που νιώθουν το επάγγελμά τους σαν προέκταση της 

προσωπικότητάς τους ή ότι αυτή η επιλογή τους να το ακολουθήσουν τους 

έδωσε τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα189, δεν γίνεται 

να μην επηρεάζονται από τις γνώμες των άλλων και γενικά από εξωτερικούς 

παράγοντες190. 

Η φύση του ρόλου τους191 είναι τέτοια που τους καθιστά «ευπρόσβλητους». 

Όλοι έχουν άποψη, ακόμα και σχέδια δράσης για το πώς θα πρέπει να 

γίνονται τα μαθήματα και πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται οι ίδιοι οι 

εκπαιδευτικοί192. Αυτές οι απόψεις που εμφανίζονται ως «κοινή γνώση», 

προέρχονται από «μη ειδικούς193», οι οποίοι μέσα στο πλαίσιο ενός μοντέλου 

κοινά αποδεκτών κανόνων, εκφράζουν τις προσωπικές τους απόψεις ως 

επιστημονικές, ενώ πρόκειται για «προ-επιστημονικούς» συλλογισμούς194,195. 

                                                 
186 Grace, G. (1972) Role conflict and the teacher, London, Routledge-Kegan Paul, σ. 13  
187 Weber, M. (1968), ό. π.  
188 Wilson, B. R. (1962) The teacher’s role: a sociological analysis, British Journal of Sociology, XIII (1), 
1962, σ. 15-32 
189 Lortie, D. C., ό. π., σ. 39 
190 Βλ. και Nias, J. (1989) Primary teachers talking, London, Routledge 
191 Βλ. Και Kob, J., ό. π. (equivocal nature) 
192 Μουχάγιερ, Χ. Σ. (1985) ό. π., σ. 21 
193 Ο συγγραφέας εννοεί όσους δεν «ασχολούνται συστηματικά με τη μελέτη της κοινωνικοποίησης ή 
αντίστοιχα της αγωγής [...] και αναφέρονται στα φαινόμενα αυτά με την παραπάνω ιδιότητα», 
Γκότοβος, Α. Ε. (1990) Παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Επικοινωνία και κοινωνική μάθηση στο σχολείο, 
Αθήνα, Gutenberg, σ. 53  
194 Γκότοβος, Α. Ε. (1990), ό. π., σ. 22. Παρατηρείται με άλλα λόγια μια εκλαϊκευση των επιστημών της 
αγωγής. Για παράδειγμα υπάρχουν περιοδικά ποικίλης ύλης στα οποία διάφορα άρθρα μιλούν για την 
διαπαιδαγώγηση, τους τρόπους διδασκαλίας κτλ, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι να θεωρούν ότι 
γνωρίζουν πώς πρέπει να πραγματώνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Μέσα, όμως από αυτή τη θεώρηση, περιορίζεται η δράση των εκπαιδευτικών 

και αυτό τους στερεί τη δυνατότητα πρωτοβουλιών. Ο Lortie αναφέρει ότι όσο 

αρμόδιοι ή μη λαμβάνουν πρωτοβουλίες για τους εκπαιδευτικούς αφήνουν το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα να ξεφτίσει196. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν και την άποψη του 

Bourdie197, ο οποίος αναφερόμενος στο habitus («έξη»), έκανε λόγο για 

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, που το άτομο υιοθετεί με αποτέλεσμα να 

οδηγείται σε συγκεκριμένες ενέργειες χωρίς πάντοτε να έχει συναίσθηση των 

ενεργειών αυτών ή των επιπτώσεών τους. Από τον συνδυασμό των έξεων 

προκύπτουν πρότυπα συμπεριφορών, που μπορούν να γίνουν κατανοητά 

μόνο μέσα στο πεδίο, στο οποίο ανήκουν τα εν λόγω πρόσωπα. Για τους 

εκπαιδευτικούς, για παράδειγμα, δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηρίξουμε ότι 

σταδιακά εθίζονται στη χαμηλή εκτίμηση του έργου τους. Ειδικότερα οι 

εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας επειδή ακριβώς αντιμετώπίζουν 

συχνότατα αυτή την απαξιωτική αντίληψη για το έργο τους και την κοινωνική 

του αξία, οδηγούνται στο να την υιοθετούν σταδιακά και οι ίδιοι. Με άλλα 

λόγια δεν εκτιμούν τον εαυτό τους επειδή αντιλαμβάνονται ότι το κοινωνικό 

σύνολο δεν τους εκτιμά και θεωρεί σαν δεδομένο ότι ο επαγγελματισμός και η 

επιστημονική τους κατάρτιση είναι περιορισμένα. 

Ο Γκότοβος αναφέρει ότι στον τρόπο που το άτομο βλέπει τον εαυτό του 

(αυτοεικόνα ή αυτοαντίληψη) πρέπει να διακρίνουμε την «κοινωνική 

κατηγορία (ή αλλιώς κοινωνική ταυτότητα) και τις ιδιότητές της198». Σύμφωνα 

                                                                                                                                            
195 Breslin, T. (2002) Chasing the wrong dream? The quest for teacher professionalism in the age of the 
citizenship school, in M. Johnson and J. Hallgarten (eds.) From victims of change to agents of change: 
the future of the teaching profession, London, IPPR, σ. 196 
196 Lortie, D. C., ό. π., σ. 69  
197 Bourdie, P. (1992) Μικρόκοσμοι, Αθήνα, Δελφίνι  
198 Γκότοβος, Α. Ε. (1997), ό. π., σ. 145. Βλ. και Goffman (1976, Replies and responses, Language in 
Society-Cambridge, England: Cambridge University Press σ. 12) 
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με αυτές οι άνθρωποι κατατάσσονται στην κοινωνική ιεραρχία. Σε αυτή την 

κατάταξη κύριο ρόλο παίζει το γόητρο: η κοινωνική θέση και υπόληψη του 

καθενός. Οι έρευνες199 για τους εκπαιδευτικούς έχουν αποδείξει ότι οι 

εκπαιδευτικοί πιστεύουν πως το κοινωνικό σύνολο δεν τους εκτιμά τόσο, ώστε 

να τους θέτει στην στάθμιση που θα επιθυμούσαν. 

 

Α.2.7. Προβληματισμοί και Αδιέξοδα 

 

Οι εκπαιδευτικοί προβληματίζονται για τις επαγγελματικές τους ικανότητες, 

για το κατά πόσο ωφελούν τους ίδιους και τους μαθητές τους τα διάφορα 

κυβερνητικά διατάγματα και οι νόμοι που σχετίζονται με την εκπαίδευση. 

Ανησυχούν επίσης, για τη σχέση τους με τους άλλους ενήλικες, όπως τους 

γονείς των μαθητών τους και τους σχολικούς συμβούλους, αλλά κυρίως για τη 

σχέση με τους μαθητές τους200. Ο Simmel201 έκανε λόγο για την 

αλληλεπίδραση ανάμεσα στους ανθρώπους. Χωρίς αμφιβολία, σχέσεις 

αλληλεπίδρασης υπάρχουν και αναπτύσσονται μέσα στην σχολική τάξη. Πιο 

συγκεκριμένα, το κυριότερο στοιχείο της διδασκαλίας είναι η αλληλεπίδραση 

ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι 

εκπαιδευτικοί να εκτίθενται και συναισθηματικά απέναντι στους μαθητές 

τους. 

Οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών σχετίζονται άμεσα με τις επιρροές που 

δέχονται από το περιβάλλον τους. Τα στοιχεία της προσωπικότητας του 

καθενός σε συνδυασμό με τον τρόπο σκέψης του διαμορφώνουν τελικά την 

                                                 
199 G. R. Grace, Der lehrer in rollenkonflikt, Dusseldorf, 1973.  
200 Nias, J. Thinking about feeling: the emotions in teaching, Cambridge Journal of Education, Vol. 26, 
no. 3, σελ. 293-306 
201 Simmel, G. (1858-1918) Probleme der Geschichtsphilosophie, New York : Free Press, c1977. 
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εκπαιδευτική του δραστηριότητα. Ο Durkheim202 αναφέρει πως τα κοινωνικά 

γεγονότα είναι αληθινά, δηλαδή, συμβαίνουν στο πλαίσιο της 

καθημερινότητας και μας επηρεάζουν. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και μέσα 

στην τάξη μέσω της αλληλεπίδρασης εκπαιδευτικών-μαθητών επηρεάζοντας 

και τη συμπεριφορά των πρώτων. 

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πως η διδασκαλία συνεπάγεται και ευθύνες203. Οι 

ευθύνες αυτές αποτελούν έναν επιπλέον παράγοντα προβληματισμού για τους 

εκπαιδευτικούς. Έργο τους είναι όχι μόνο η μετάδοση της γνώσης με τρόπο 

προσιτό στους μαθητές204, αλλά και η μεταφορά μηνυμάτων και η λειτουργία 

της τάξης ως ενεργής κοινωνικής ομάδας. 

Ταυτοχρόνως, πέρα από την απαραίτητη γνώση, οι εκπαιδευτικοί έχουν και 

εμπειρίες που είναι εξίσου χρήσιμες για τη διδασκαλία. Είναι εκείνοι, που 

έχουν την ευθύνη όχι μόνο να μεταδώσουν γνώση, αλλά και να χειρίζονται 

αποτελεσματικά τα ζητήματα που προκύπτουν μέσα στην καθημερινή σχολική 

πραγματικότητα205 βάσει των εμπειριών και της συμπεριφοράς τους206,207. Η 

Elbaz208 αναφέρει περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί ένιωσαν σε τέτοιο βαθμό 

υπεύθυνοι για τους μαθητές τους, που εξέφρασαν την άποψη πως οι μαθητές 

γίνονται υποχείρια και πειραματόζωα του εκπαιδευτικού συστήματος ή 

περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί καταλάβαιναν το πώς μπορεί να νιώθουν οι 

μαθητές τους, κρίνοντας από τις αντιδράσεις τους. Οι εκπαιδευτικοί δεν 

                                                 
202 Durkheim, E. (1947) The Division of Labour in Society, (Trans.: George Simpson), New York, Free 
Press 
203 Broadfoot, P., Osborn, M., Planel, C. and Sharpe, K. (2000) Promoting Quality in Learning, Does 
England have the answer? London, Cassell 
204 Νικολιδάκης, Μ. (1985) Τα επέκεινα της σχολικής πράξης, Συνάντηση, τεύχος 7-8, Ιούλιος-
Δεκέμβριος 1985, σ. 1-6 
205 Θα το δούμε και στα λεγόμενα των υποκειμένων, το πόσο η πραγματικότητα της τάξης διαφέρει από 
τα όσα οι εκπαιδευτικοί διδάσκονται σε θεωρητικό επίπεδο και πόσο ουτοπική ήταν η σχολική 
καθημερινότητα στο μυαλό τους προτού μπουν σε τάξη, (Βλ. και Lortie, D. C. ,ό. π., σ. 69)  
206 . Ο Griffin (1987) κάνει λόγο για αυτή την αίσθηση καθήκοντος και υποχρεώσεων, που απασχολεί 
καθημερινά τους εκπαιδευτικούς.  
207 Βλ και Lortie, D. C. (1975), ό. π., σ. 69 
208 Elbaz, F. (1983) Teacher thinking: a study of practical knowledge, Biddles Ltd, Kent, Guildford and 
King’s Lynn  
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μπορούν να είναι μόνο ελεγκτές της απειθαρχίας των μαθητών τους, ούτε 

μεταφορείς των εκάστοτε κυρίαρχων ιδεολογιών209, γιατί νιώθουν αρκετά 

δεμένοι με τους μαθητές τους210. Αν περιοριστούμε στο χώρο του σχολείου, θα 

δούμε ότι οι εκπαιδευτικοί επιβαρύνονται με το επιπλέον έργο να οδηγήσουν 

τους μαθητές στο να σκέφτονται κριτικά τα όσα διδάσκονται. Αυτό όμως δε 

συμβαίνει πάντα211, καθώς τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές 

περιορίζονται από ένα καθορισμένο σύστημα αξιών, στην προσπάθειά τους να 

λειτουργήσουν μέσα στο σχολικό χώρο. 

Εκείνο που πρέπει να επαναλάβουμε είναι η πλευρά της επικοινωνίας αλλά 

και ο συναισθηματισμός που επικρατεί συχνά στη σχολική τάξη ως μορφές 

αποζημίωσης ή αντισταθμιστικό όφελος για τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα 

η επικοινωνία με τους μαθητές, το κοινωνικό σύνολο, τους συναδέλφους τους, 

τους γονείς των μαθητών212 και την οικογένειά τους213. Είναι γεγονός ότι μέσω 

αυτών των σχέσεων και της επικοινωνίας ο εκπαιδευτικός νιώθει ηθική 

ικανοποίηση που τον κάνει να σκέφτεται πως η διδασκαλία είναι κάτι όμορφο 

και ευγενικό και μέσω αυτής της ικανοποίησης αντισταθμίζει το χαμηλό 

κοινωνικό προφίλ του, αφού υπάρχει η γενική αντίληψη ότι το εκπαιδευτικό 

επάγγελμα προσφέρει πολλά214. 

Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν προβληματίζονται από τη συναίσθηση ευθύνης που 

έχουν απέναντι στους μαθητές τους και από το συναισθηματικό δέσιμο που 

                                                 
209 Κάτσικας, Χ. και Καββαδίας, Γ. Κ. (1996) Η Ελληνική εκπαίδευση στον ορίζοντα του 2000, 
Εκπαιδευτικοί, μαθητές και σχολική πραγματικότητα, Αθήνα, Gutenberg, Παιδαγωγική σειρά, σ. 145  
210 Martin, C. (1997) The holistic Educators: education for the 21st century, Nottingham, Educational 
Heretics Press 
211 Brandom, A.-M., Poole. M. και Wright, A. (2001), ό. π.  
212 Soliman I., School and community policy and teaching, in Hatton, E. (ed.) Understanding teaching, 
curriculum and the social context of schooling, London, Harcourt Brace (1994). Ο συγγραφέας 
αναφέρει ότι ο Newport (1992), σ. 386 (κεφάλαιο 18) κάνει λόγο για την κριτική που κάνουν οι γονείς 
στους εκπαιδευτικούς και πώς αυτό επηρεάζει τους δεύτερους και τους δημιουργεί και το φόβο ότι οι 
γονείς θα ήθελαν να τους εποπτεύουν και να φέρουν γνώμη επί των διδακτικών μεθόδων και 
διαδικασιών που ακολουθούν στη σχολική αίθουσα.  
213 Κουτσουβάνου, Ε. (1998), ό. π.  
214 Lortie, D. C., ό. π. 
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αναπτύσσουν μαζί τους. Πολλές φορές όμως βρίσκονται αντιμέτωποι και με 

το δίλημμα που προκύπτει από τη θετική ή την αρνητική αξιολόγηση του 

εκπαιδευτικού τους έργου και από τους μαθητές τους και από τους άλλους 

ενήλικες-μέλη της κοινωνίας. 

Από τη μια πλευρά οι μαθητές τους εκτιμούν το έργο τους ετεροχρονισμένα, 

πολύ αργότερα από την αποφοίτησή τους και από την άλλη πλευρά οι 

περισσότεροι από αυτούς που δεν σχετίζονται με την εκπαιδευτική 

πραγματικότητα θεωρούν το εκπαιδευτικό επάγγελμα ως ένα από τα 

απλούστερα επαγγέλματα. Δηλαδή ως ένα επάγγελμα που περιορίζεται σε 

ικανότητες και προσόντα και άρα είναι «εύκολο»215. 

Το εκπαιδευτικό επάγγελμα χρεώνεται μεν τον επιστημονικό χαρακτηρισμό 

αλλά μόνο τυπικά. Ουσιαστικά θεωρείται από τους περισσότερους ένα 

λειτούργημα, το οποίο μπορεί να το ασκήσει οποιοσδήποτε. 

Σε αυτό το σημείο θα υπενθυμίσουμε την άποψη του Μαυρογιώργου216 

αναφορικά με τη διδακτική διαδικασία και το πώς αυτή συνδέεται με την 

υποβάθμιση του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών. Αν θεωρηθεί πως για τη 

διδασκαλία απαιτούνται απλώς ορισμένα «φυσικά» χαρακτηριστικά και 

προκαθορισμένο στυλ αγάπης προς τα παιδιά, δεν χρειάζεται οι εκπαιδευτικοί 

να έχουν ειδική επιστημονική κατάρτιση προκειμένου να διδάξουν. Αυτό έχει 

ως συνέπεια να αποσυνδέεται η διδασκαλία από προαπαιτούμενες ειδικές 

γνώσεις. Εκείνο στο οποίο βλάπτεται το εκπαιδευτικό επάγγελμα περισσότερο 

είναι ο τομέας των κοινωνικών σχέσεων. Αν η κοινωνία πιστεύει πως το 

«διδάσκειν» διεξάγεται με απλές ιδιότητες, που οι εκπαιδευτικοί κατέχουν 

                                                 
215 Vidich, A. J. and Beensman, J. (1958) Small town in mass society, Princeton, Princeton University 
Press  
216 Μαυρογιώργος, Γ. (1992), ό. π., σ. 62 
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από τη φύση τους, είναι επόμενο να μην τους εκτιμά ως επιστήμονες 

επαγγελματίες. 

 

Α.2.8. Εκπαιδευτικό επάγγελμα: επάγγελμα, ημι-επάγγελμα ή 

λειτούργημα; 

 

Όπως προσδιόρισε ο Greenwood, υπάρχουν πέντε βασικά χαρακτηριστικά, 

μέσω των οποίων διακρίνουμε ένα «επάγγελμα» από ένα «μη επάγγελμα». Το 

πρώτο είναι η κοινή θεωρία («κοινό θεωρητικό σώμα»), που τα μέλη ενός 

επαγγέλματος μοιράζονται. Το δεύτερο είναι η αυτονομία αναφορικά με την 

επιλογή των πελατών και κυρίως η δυνατότητα που έχουν να αποφασίζουν τι 

είναι καλό για τους πελάτες τους (οι «μη επαγγελματίες» έχουν πελάτες, που 

αξιώνουν λόγο δικαιώματος217). Κατά τρίτον, τα μέλη ενός επαγγέλματος 

έχουν την ευχέρεια να ελέγχουν τα μέλη τους (τους συναδέλφους τους) με την 

ίδρυση συλλόγων και επιμελητηρίων. Κατά τέταρτον, μοιράζονται 

συγκεκριμένες αξίες και ηθικούς κώδικες, κυρίως αναφορικά με τις 

διαδικασίες λήψεως προσωπικών αποφάσεων και επιλογών μέσω των οποίων 

αισθάνονται κύριοι του εαυτού τους και της μοίρας τους. Τέλος, το πέμπτο 

διακριτικό στοιχείο ενός επαγγέλματος είναι ότι αποτελεί αυτοσκοπό για 

όσους το εξασκούν. Τα επαγγέλματα του δικηγόρου, του γιατρού, του 

μηχανικού, για παράδειγμα, θεωρούνται κλασικά επαγγέλματα, γιατί έχουν 

τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Εξετάζοντας το επάγγελμα των εκπαιδευτικών με βάση τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά εύκολα διακρίνουμε για ποιους λόγους απέχει από το να 

                                                 
217 Robinson, Ph. (1981) Perspectives on the sociology of education: an introduction, London, Routledge 
& K. Paul, ό. π., σ. 94 
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υπάγεται στην κατηγορία των επαγγελμάτων με την παραπάνω έννοια. 

Υπάρχει μεν ένα θεωρητικό σώμα, που είναι όμως κοινό αναλόγως με την 

ειδικότητα του κάθε εκπαιδευτικού. Άλλη θεωρία γνώσης μοιράζονται οι 

εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας και άλλη οι δάσκαλοι, φιλόλογοι, οι 

μαθηματικοί, καθώς και οι υπόλοιπες ειδικότητες. Κατά δεύτερον οι 

εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να επιλέξουν τους πελάτες τους. Εξαρτάται 

πάντοτε από τον τόπο διορισμού τους, όπου σχεδόν ποτέ δεν γνωρίζουν τι 

είδους σχέσεις μπορεί να αναπτυχθούν με τους κατοίκους (εν γένει πελάτες). 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν συνδικαλιστικά όργανα αλλά αυτά είναι μεμονωμένα, 

τοπικά και υπάγονται σε ευρύτερες συνδικαλιστικές ομάδες. Δεν έχουν τη 

δύναμη να θορυβήσουν τον κρατικό μηχανισμό, γιατί είναι όργανά του. Μια 

απεργία του κλάδου των εκπαιδευτικών, για παράδειγμα, δεν θα επηρέαζε 

τόσο το κρατικό σύστημα, όσο μια αντίστοιχη άλλου κλάδου. 

Όσον αφορά το τέταρτο στοιχείο, οι εκπαιδευτικοί μοιράζονται κοινούς 

κώδικες ηθικής, όμως δε νιώθουν κύριοι του εαυτού τους, ούτε μπορούν να 

λάβουν αποφάσεις εύκολα, καθώς περιορίζονται από το αναλυτικό 

πρόγραμμα. 

Το πέμπτο χαρακτηριστικό, ο αυτοσκοπός, είναι ένα στοιχείο που δεν 

συναντάται στο σώμα των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί είναι ίσως οι 

μόνοι επαγγελματίες που αυτοακυρώνονται. Κατά μία έννοια καθίστανται 

περιττοί: είναι εκείνοι που παραλαμβάνουν τους μαθητές για να τους 

βοηθήσουν να μεταβούν στις ανώτερες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Πολλές 

φορές αναγκάζονται, εκούσια ή ακούσια, να αποτελούν απλά ένα μέσο 

μετάδοσης γνώσης. 

Ο Carr-Saunders γράφει πως ένα επάγγελμα «μπορεί να προσδιοριστεί ως 

επάγγελμα αν βασίζεται σε διανοητική μελέτη, σπουδές και εκπαίδευση, 
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σκοπός των οποίων είναι η παροχή ειδικευμένων υπηρεσιών ή συμβουλών 

προς άλλους με συγκεκριμένο αντίτιμο218». Ο Breslin τονίζει ότι η λέξη 

«επάγγελμα» χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει μια ενέργεια που 

πληρώνεται219. Προχωρώντας αυτή την σκέψη του, υπογραμμίζει ότι οι 

επαγγελματίες πληρώνονται αρκετά καλά και η εργασία τους θεωρείται 

αξιόλογη (από τη στιγμή που οι περισσότερες κοινωνικές κρίσεις γίνονται με 

βάση την ποσότητα χρημάτων που μπορεί να κερδίσει κάποιος). Ένα θέμα 

που προκύπτει σε αυτό το σημείο είναι, όπως ο συγγραφέας αναφέρει, πως οι 

εκπαιδευτικοί αποτελούν εξαίρεση σε αυτή την κλίμακα μισθοδοσίας και 

πληρωμής γενικότερα220. Το παράδοξο εδώ είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 

θεωρούνται επαγγελματίες, αλλά η θέση τους στο μισθολογικό κλιμάκιο, 

καθώς και στο κοινωνικό, είναι χαμηλή221. Ποια θα μπορούσε να είναι η αιτία; 

Όταν κάποιος θεωρείται επαγγελματίας, σημαίνει πως έχει κερδίσει 

συγκεκριμένο κοινωνικό status, το οποίο η κοινή γνώμη εμπιστεύεται, και 

ανήκει σε μια κοινωνική ομάδα που έχει το προνόμιο ιδιαίτερης μεταχείρισης 

από την κοινωνία222. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι επαγγελματικές 

ομάδες έχουν κοινά χαρακτηριστικά. Αλλά το σημείο που ξεγελά είναι ότι 

μόνο τα «υψηλά εκτιμώμενα» επαγγέλματα έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά-

δεδομένα με βάση τα οποία κρίνονται τα χειρωνακτικά, εργατικά 

επαγγέλματα. Και ακόμη και αν προσπαθήσουν να μιμηθούν ή να 

υιοθετήσουν αυτά τα χαρακτηριστικά, θα αποτύχουν στο να εκτιμώνται το 

                                                 
218 Carr-Saunders, A. M. (1925/1966), Professions: their organisation and place in society, in H. M. 
Vollmer and D.L. Mills, Professionalisation, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, στο Robinson, 
Ph. ό. π., σ. 93 
219 Breslin, T. (2002) ό. π., σ. 198  
220 Breslin, T. (2002), ό. π., σ. 198 
221 Βλ. και Breslin, T. (2002), σ. 199 
222 Popkewitz, T. (1994) Professionalisation in teaching and teacher education:some notes on its history, 
ideology and potential, Teaching and teacher education 10.1 



 68

ίδιο με τα επαγγέλματα κύρους223. Το εκπαιδευτικό επάγγελμα συγκρίνεται 

λοιπόν με εκείνο του γιατρού και του δικηγόρου224,225 (πρότυπα 

επαγγελματιών-επιστημόνων) αλλά δίχως να λαμβάνεται υπ’ όψη το γεγονός 

ότι αυτά τα επαγγέλματα είναι «ελεύθερα επαγγέλματα» ως προς τον τρόπο 

που τα μέλη τους λειτουργούν. 

Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ξανά στον Breslin: «…οι εκπαιδευτικοί 

νιώθουν, γνωρίζουν ότι πληρώνονται χαμηλά και ότι η εργασία τους δεν 

εκτιμάται226». Ένα από τα χαρακτηριστικότερα γνωρίσματα των 

εκπαιδευτικών, όπως προαναφέραμε, είναι η σχετικά χαμηλή κοινωνική τους 

αποδοχή. Αυτό πρέπει να αναζητηθεί στο πλαίσιο του ελλιπούς 

επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών. Ο Lortie ισχυρίζεται εν 

προκειμένω πως οι εκπαιδευτικοί ποτέ δεν ταυτίστηκαν με αυτό που το 

κοινωνικό σύνολο θεωρεί επάγγελμα. Οι εκπαιδευτικοί απολαμβάνουν μεν 

σεβασμό κι εκτίμηση, αλλά πάντα χαμηλότερα από άλλους επαγγελματίες227. 

Έχουν ένα σταθερό μισθό, που τους επιτρέπει να έχουν συγκεκριμένα υλικά 

αγαθά (όπως ένα σπίτι, ή ένα αυτοκίνητο κ. α.228) και τους κατατάσσει στη 

μεσαία τάξη, αλλά στερούνται της ευελιξίας και της επαγγελματικής 

κινητικότητας άλλων κοινωνικών ομάδων ή κλάδων. Οι εκπαιδευτικοί δεν 

αμείβονται τόσο καλά όσο άλλοι επαγγελματίες/ εργαζόμενοι με ανάλογες 

σπουδές και επιστημονική κατάρτιση. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις το κοινωνικό σύνολο δεν κρίνει κανέναν από 

το ενδιαφέρον που δείχνει για τη δουλειά του, αλλά από την επαγγελματική 

                                                 
223 Βλ. και Somerville,J. (1986) Work and industry, στο P. McNeill and C. Townley (eds.) Fundamentals 
of sociology, Cheltenham, Stanley Thornes (Publishers) Limited, στο Breslin, T. (2002), ό. π., σ. 200 
224 Βλ. και Robinson, Ph., ό. π., σ. 95 
225 Το εκπαιδευτικό επάγγελμα δεν είναι αντιπροσωπευτικός τύπος επαγγέλματος, γι’ αυτό και δεν 
εκτιμάται ιδιαίτερα κοινωνικά (βλ. και Robinson, Ph. (1981), ό. π.) 
226 Breslin, T. (2002), ό. π., σ. 194 
227 Lortie, D. C., ό. π., σ. 10 
228 National Education Association, 1972. Βλ. και Sharp, R., ό. π., σ. 236 
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του ανέλιξη. Με τον όρο ανέλιξη αναφερόμαστε στην ανοδική πορεία που μια 

καριέρα πρέπει να έχει για να γίνει αξιοπρόσεκτη από το κοινωνικό σύνολο 

και να εκτιμηθεί229. Η επαγγελματική πορεία του εκπαιδευτικού, όμως, δεν 

έχει μεγάλα περιθώρια ανέλιξης και αυτός είναι ένας επιπλέον λόγος που δεν 

εκτιμάται ιδιαίτερα το επάγγελμά του. 

Μια άλλη αιτία που θέτει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε δεύτερη μοίρα 

και κάνει τις κοινωνικές ομάδες να πιστεύουν ότι παρουσιάζει μειωμένο, 

«τραυματισμένο κοινωνικό και επαγγελματικό230» κύρος εν συγκρίσει με 

άλλα επαγγέλματα, (όπως τους γιατρούς ή τους νομικούς), είναι και το ότι το 

κοινωνικό σύνολο έρχεται σε συχνή επαφή με τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, 

το εκπαιδευτικό επάγγελμα δεν μπορεί να συντηρήσει την «μυστικότητα» των 

άλλων επαγγελμάτων, για τα οποία οι κοινωνικές ομάδες δεν γνωρίζουν 

πολλά πράγματα. 

Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλές αντιφάσεις που αφορούν στο 

ποιοι είναι και ποια είναι η κοινωνική τους ταυτότητα. Όπως είδαμε η 

κοινωνική τους εκτίμηση δεν είναι μεγάλη, συγκριτικά με όσα θεωρούνται 

στερεοτυπικά ως κλασικά επαγγέλματα και αυτός είναι ένας λόγος που ο 

Etzioni231 χρησιμοποιεί την φράση «ημι-επάγγελμα» προκειμένου να 

χαρακτηρίσει και τους εκπαιδευτικούς, πέρα από τις νοσοκόμες και τους 

κοινωνικούς λειτουργούς. Και η αντίληψη που επικρατεί σχετικά με τους 

εκπαιδευτικούς δείχνει σε ποιο δίλημμα τοποθετούνται αναφορικά με το 

επάγγελμα τους. Όπως γράφει ο Grace: «ο αόρατος έλεγχος συντίθεται από 

[…] τον περιορισμό της δουλειάς και κυρίως από το τι συνεπάγονται και 

                                                 
229 Μουχάγιερ, Χ. Σ., ό. π. 
230 Φραγκουδάκη, Α. (1985) ό. π., σ. 261 
231 Etzioni, P. (1969) (ed.) The semi-professions and their organisation: teachers, nurses and social 
workers, New York, Free Press 
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υπονοούν οι φράσεις «καλός δάσκαλος» και «καλός επαγγελματίας»232, 233. 

Πιο συγκεκριμένα η διδασκαλία, από τη στιγμή που συνδέεται άμεσα με το 

«κοινωνικό», δεν πρέπει να θεωρείται ως διαδικασία για την οποία είναι 

υπεύθυνος αποκλειστικά ο εκπαιδευτικός. Επιπλεόν, όταν συμβαίνει αυτό ο 

εκπαιδευτικός κινδυνεύει να μετατραπεί σε απλό όργανο αναπαραγωγής της 

υπάρχουσας κοινωνικής πραγματικότητας. 

Η κοινωνική θέση και εκτίμηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος όμως δεν 

αφορά μόνο τη σύγκριση με τα επαγγέλματα κύρους -ούτε μόνο την 

εκβιομηχάνιση των δυτικών κοινωνιών και την εξάπλωση των σχολείων, όπως 

είχαμε αναφέρει στην ενότητα που αφορούσε στην ιστορία και την εξέλιξη 

του εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Το γεγονός ότι στο επάγγελμα αυτό 

άρχισαν να εισέρχονται γυναίκες, είναι ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που 

μείωσε την θέση του κοινωνικά. 

Α.2.9. «Θηλυκοποίηση» του εκπαιδευτικού επαγγέλματος 

 

Το εκπαιδευτικό επάγγελμα είναι ένα επάγγελμα που ακόμα και σήμερα, 

χαρακτηρίζεται από την κατά μια έννοια παγιωμένη νοοτροπία ότι το 

επάγγελμα αυτό ταιριάζει περισσότερο στις γυναίκες. Τα σχολεία 

ονομάζονται και «γυναικεία βασίλεια»234, γιατί τα κύρια πρόσωπα που τα 

απαρτίζουν είναι γυναίκες και παιδιά. Είναι γεγονός πως μια τέτοιου είδους 

«θηλυκοποίηση» του παιδαγωγικού επαγγέλματος, η αύξηση δηλαδή του 

αριθμού των γυναικών στο συγκεκριμένο αυτό επάγγελμα, σε μεγάλο βαθμό 

προκαλεί και συνοδεύεται από το υποβαθμισμένο κύρος του επαγγέλματος, 

                                                 
232 Grace, G. R. (1978) Teachers, ideology and control: a study in urban education, London, Routledge 
& K. Paul, στο Robinson, Ph. (1981), ό. π., σ. 101 
233 Βλ. και Goodson, I., στο Day, C., Fernandez, A., Hauge, T. and Moller, J. (eds.), ό. π. 
234 Robertson, H.- J. στο Α. Hargreaves και Μ. G. Fullan (1995) Η εξέλιξη των εκπαιδευτικών, 
(μετάφραση: Χατζηπαντελή, Π.) Αθήνα, Πατάκης, σ. 80 
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από τη μείωση των αποδοχών των μελών του, από τους ενδεχόμενα κακούς 

όρους προαγωγής των μελών, από την έλλειψη επιμόρφωσης και κατάρτισής 

τους και από τη σταδιακή απομάκρυνση φιλόδοξων ανδρών από το 

επάγγελμα αυτό235. Οι Butts και Cremin236 δεν θεωρούσαν ότι η 

«θηλυκοποίηση» του εκπαιδευτικού επαγγέλματος είναι ανεξήγητη. 

Διέκριναν οικονομικές αιτίες: το εκπαιδευτικό επάγγελμα ήταν ελκυστικό για 

τις γυναίκες, οι οποίες ούτως ή άλλως είχαν ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις. 

Η έντονη παρουσία των γυναικών (αν λάβουμε υπ’ όψιν ειδικότερα το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας) μοιάζει να κατακρατεί 

σημαίνοντα στοιχεία από τον χαρακτηρισμό του διδακτικού λειτουργήματος 

ως «επάγγελμα». Έτσι νοείται από πολλούς κοινωνιολόγους ως «ημι-

επάγγελμα»237. Ένα στοιχείο που μας προβληματίζει ιδιαίτερα σε αυτή την 

έρευνα, είναι ότι η υπό εξέταση επαγγελματική ομάδα υφίσταται διπλή 

υποτίμηση. Πρώτον γιατί απαρτίζεται από γυναίκες και δεύτερον γιατί 

θεωρείται το διδακτικό πλήρωμα με τις χαμηλότερες απαιτήσεις από πλευράς 

επιστημονικής κατάρτισης και εξειδίκευσης. 

Αν λάβουμε υπ’ όψιν μας τις έρευνες που έχουν γίνει σε διεθνές και 

ευρωπαϊκό επίπεδο, θα δούμε ότι οι γυναίκες κατευθύνονται σε περιορισμένο 

αριθμό επαγγελμάτων. Τα εκπαιδευτικά επαγγέλματα θεωρούνται τα 

περισσότερο κατάλληλα για τη γυναίκα και συνήθως οι αμοιβές τους είναι 

χαμηλές, έστω κι αν η εκπαίδευσή τους είναι του ιδίου επιπέδου του άνδρα238. 

                                                 
235 Παπαγεωργίου, Γ. (2004) Ηγεμονία και Φεμινισμός, Αθήνα, Τυπωθήτω, σελ. 196-205  
236 Butts, F. and Cremin, L. A. (1953) A history of education in American culture, New York, Holt.  
237 Duru-Bellat, M., Henriot Van-Zanten, A. (1992) Sociologie de l’ ecole, Paris, Armand Colin, σ. 147. 
Παρατίθεται στο: Γιαννακάκη, Π. (1997) Ο εκπαιδευτικός διαμεσολαβητής, Αθήνα, Βασδέκης. Βλ. και 
Etzioni, A. (1964) Modern Oranizations, Englewood Cliffs, N. J. : Prentice Hall. και Lortie, D. C. (1975), 
σ. 23  
238 Τέτοιου είδους οικονομική διάκριση δεν παρατηρείται, βέβαια, στις αμοιβές των εκπαιδευτικών. 
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Έκθεση των Ηνωμένων Εθνών239 αναφέρει πως στις περισσότερες χώρες η 

εκπαίδευση των γυναικών καθυστερεί σημαντικά σε σύγκριση με αυτή των 

ανδρών κι αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώνονται οι ευκαιρίες τους στην 

επαγγελματική αποκατάσταση240. Πρέπει να σημειώσουμε πως στη χώρα μας 

το φαινόμενο αυτό δεν εμφανίζεται έντονο πια. 

Είναι γεγονός πως τα παραδοσιακά πρότυπα των ρόλων των δύο φύλων και οι 

κοινωνικές πραγματικότητες και θεσμοί, που αναπαράγουν τις σχέσεις 

εξουσίας μεταξύ των δύο φύλων σχετίζονται άμεσα με την εκπαίδευση εν 

γένει και το εκπαιδευτικό σύστημα ειδικότερα. Τους παραδοσιακούς ρόλους 

των δύο φύλων τους συναντάμε και τους αποδεχόμαστε από νεαρή ηλικία. 

Είναι κατά μία έννοια ενσωματωμένοι στις κοινωνικές δομές. Η στερεοτυπική 

άποψη που επικρατεί για τα θέματα που αφορούν τα δύο φύλα241 

διαμορφώνει υποσυνείδητα τον τρόπο που αλληλεπιδρούμε καθημερινά. Μια 

άλλη ερμηνεία για τους στατικούς ρόλους των δύο φύλων στη ζωή μας, είναι 

και το ότι οι ρόλοι αυτοί στηρίζουν τη βάση της προσωπικής μας βιοθεωρίας, 

την οποία έχουμε ανάγκη να διατηρούμε242. Το να περιορίζονται οι γυναίκες 

σε συγκεκριμένα επαγγέλματα και σε παραδοσιακές λειτουργίες επιδρά στην 

αυτοπεποίθησή τους και τις απομονώνει243, οπότε και ενισχύει τον 

ενστερνισμό των προτύπων του ρόλου των δύο φύλων. Όσο η νοοτροπία του 

κοινωνικού συνόλου θα αναπαράγει τα παραδοσιακά πρότυπα ρόλων των δύο 

φύλων, τόσο θα υπάρχει άνισος καταμερισμός επαγγελματικών επιλογών 

                                                 
239 Human Development Report, 1995, Published for the United Nations Development Programme 
(UNDP), New York, Oxford University Press, 1995, σελ. 72-78 
240 Bouillaguet-Bernard et al, Changes in activity and employment of women in the EEC, Commission of 
the European Communities, Brussels, 1985. 
241 Lunn, P. Narratives of a gendered self: class, interiority and women’s educational desires, στο P. 
Anderson and J. Williams (eds.), (2001), Identity and difference in higher education, ‘outsiders within’, 
Aldershot, Ashgate publishing limited, σ. 107 
242 Robertson, H.- J. στο Α. Hargreaves και Μ. G. Fullan, ό. π. 
243 Μαγγανάρα, Ι. (1998) Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στο Εργασία, 
συνδικαλισμός και ισότητα των φύλων, Σύνδεσμος για τα δικαιώματα της γυναίκας, Ευρωπαϊκή 
επιτροπή, Αθήνα, Οδυσσέας, σ. 34. 
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ανάμεσα στα δύο φύλα και η υποτιμημένη θέση των γυναικών θα συνεχίζεται 

και θα καλύπτεται πίσω από την εξέλιξη της εκπαίδευσης τους. Θα υπάρχει 

δηλαδή πάντα ο ανδροκεντρισμός, ο οποίος θα καλύπτεται πίσω από τη 

φράση «δευτερεύον ζήτημα», με αποτέλεσμα την συντήρησή του στη δημόσια 

και ιδιωτική ζωή μας244. Είναι ευδιάκριτος, ο διαχωρισμός των επαγγελμάτων, 

αναφορικά με τα φύλα. Για παράδειγμα, για μια γυναίκα το εκπαιδευτικό 

επάγγελμα θεωρείται κατάλληλο εφ’ όρου ζωής, ενώ για έναν άνδρα είναι 

επιτρεπτό σε αρχικό στάδιο μόνο, προκειμένου να ακολουθήσει ανοδική 

πορεία245. 

Υπάρχουν, λοιπόν, σε παγκόσμιο επίπεδο, παραδοσιακά «γυναικεία» 

επαγγέλματα, όπως νοσοκόμες, κοινωνικοί λειτουργοί, εργάτριες 

υφαντουργίας, δακτυλογράφοι και γραμματείς, τηλεφωνήτριες, οικιακές 

βοηθοί και φυσικά εκπαιδευτικοί246. Οι γυναίκες έχουν περιορισμένη 

εκπαίδευση και εξειδίκευση, άρα δεν έχουν τις ίδιες δυνατότητες και 

ευκαιρίες απασχόλησης με τους άνδρες. Αν σκεφθούμε ότι όσο περισσότερη 

εκπαίδευση έχει λάβει μια γυναίκα, τόσο περισσότερο μπορεί να αποκτήσει 

κοινωνική θέση και κύρος και αν λάβουμε υπ’ όψιν και ορισμένα 

δημογραφικά στοιχεία που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες δεκαετίες και 

αναφέρουν τη μείωση των γεννήσεων και των γάμων σε μεγαλύτερη ηλικία 

(του οικογενειακού προγραμματισμού εν γένει), θα καταλάβουμε εύκολα τη 

σύνδεση των παραγόντων αυτών με το επίπεδο εκπαίδευσης των γυναικών. 

                                                 
244 Robertson, H. –J. ό. π., σ. 80.  
245 Lortie, D. C., ό. π., σ. 9  
246 Βλ. Berch, B. (1982) The endless day: The political Economy of Women and Work, New York, 
Harcourt Brace, Jovanovich Inc., Kaufman, D. R. (1984) Professional women: How real are the recent 
gains?, στο Freeman (ed.), Women: a feminist perspective, Mayfield Publ. Co: 353-366, Shaeffer, R., 
Axel, H. (1978) Improving Job opportunities for women. A chartbook focusing on the progress in 
business, New York, The Comference Board 
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Με άλλα λόγια, όσο περισσότερη μόρφωση έχει λάβει μια γυναίκα, τόσο 

παρατείνει την απόφασή της για γάμο και τόσο λιγότερα παιδιά κάνει247. 

Οι εκπαιδευτικές επιλογές των γυναικών και άρα και οι επαγγελματικές τους 

επιλογές εξαρτώνται από το πώς αντιλαμβάνονται την οικογενειακή ζωή και 

τις κοινωνικές διαφορές. Η Φραγκουδάκη έγραφε το 1978 ότι η Ελληνίδα έχει 

ενστερνιστεί το ρόλο της μάνας-νοικοκυράς από νεαρή ηλικία και αυτός ο 

ρόλος-πρότυπο είναι τόσο έντονος στην καθημερινή ζωή της, που το να 

εργάζεται μια γυναίκα θεωρείται σαν κάτι το μη φυσικό, «περιγράφεται 

πάντοτε σαν αποτέλεσμα μεγάλης οικονομικής δυστυχίας»248. Ακούγεται 

υπερβολικό στις μέρες μας, κατά πόσο όμως έχει αλλάξει αυτή η αντίληψη 

ακόμα και σήμερα; Πηγαίνοντας λίγο πιο πίσω χρονικά, το 1970, βρίσκουμε 

τα αποτελέσματα μιας έρευνας που διεξήγαγε ο Purvis, από την οποία 

προέκυψε ότι το 60% του εκπαιδευτικού δυναμικού είναι γυναίκες και οι 

λόγοι για τους οποίους επιλέγουν το επάγγελμα αυτό είναι η δυνατότητα που 

τους δίνεται να συνδυάσουν τη δημιουργία οικογένειας με την εργασία τους, 

καθώς και γιατί νιώθουν πως ο ρόλος τους στα οικονομικά της οικογένειας 

είναι ούτως ή άλλως δευτερεύων249. Οι άνδρες έχουν χρεωθεί το ρόλο του 

προνομιούχου «κουβαλητή» και οι γυναίκες αντιμετωπίζονται τελείως 

διαφορετικά. Συνοδευόμενη, λοιπόν, η επιλογή της εργασίας των γυναικών 

από τέτοιου είδους αντιλήψεις, περιορίζει και την ανάπτυξη καριέρας στον 

επαγγελματικό τους τομέα. Η καριέρα είναι κατά κάποιο τρόπο συνώνυμη της 

αποχής από την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή. 

                                                 
247 Μουσούρου, Λ. (1985) Γυναικεία απασχόληση και οικογένεια στην Ελλάδα και αλλού, Αθήνα, Εστία, 
σ. 112, και Wetzman, L. J. (1984) Sex role socialization: a jocus on women, στο Freeman (ed.) Women: a 
feminist perspective, Mayfield Publ. Co. 157-224, σ. 209  
248 Φραγκουδάκη, Α. (1978) Τα διαγνωστικά βιβλία του δημοτικού σχολείου. Ιδεολογικός 
πειθαναγκασμός και παιδαγωγική βία, Αθήνα, Θεμέλιο, σ. 18 
249 Purvis, J. (1970) Schoolteaching as a professional carrer, The British journal of Sociology, 24, 1973.  
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Οι γυναίκες διαπαιδαγωγούνται, έως και στις μέρες μας, έτσι ώστε να 

επιλέγουν επαγγέλματα που απλώς υποβοηθούν τα οικονομικά της 

οικογένειας και δεν είναι ιδιαίτερα σκληρά, με αποτέλεσμα να μην έχουν 

αυτονομία και αυτάρκεια και σαφώς σε αυτό παίζει ρόλο η έλλειψη 

εμπιστοσύνης που το κοινωνικό σύνολο δείχνει στη γυναίκα που δεν 

ακολουθεί κάποιο παραδοσιακά «γυναικείο» επάγγελμα250. Υπάρχει ένας 

άτυπος διαχωρισμός μεταξύ των επαγγελμάτων που επιλέγουν τα δύο φύλα. 

Από τη στιγμή που η νοοτροπία που επικρατεί, «αποδίδει συγκεκριμένο 

φύλο» στις σχολές251, αποδίδεται άρα και συγκεκριμένο φύλο στα διάφορα 

επαγγέλματα. Η εκπαίδευση, για παράδειγμα, είναι ένας χώρος που 

θεωρείται κατ’ εξοχήν «γυναικείος»252. Θεωρείται πως είναι η φυσιολογική 

επαγγελματική επιλογή μιας γυναίκας, κυρίως, και πως το συγκεκριμένο 

επάγγελμα είναι σύμφυτο της γυναικείας συμπεριφοράς. Αντιστοίχως, το ότι 

η θέση της γυναίκας τοποθετείται πάντοτε κοντά στα παιδιά, δεν επιδέχεται 

περαιτέρω ανάλυση και προβληματισμό: είναι φυσικό και αποδεκτό253. Οι 

γυναίκες θεωρείται ότι «κατέχουν» το μητρικό φίλτρο, που είναι αναγκαίο για 

την αγωγή των παιδιών και την ενασχόληση μαζί τους254. 

Στο θέμα προσχολική αγωγή και εμφάνιση μεγάλου αριθμού γυναικών 

υπάρχουν δύο όψεις. Σε πρώτο επίπεδο, οι γυναίκες επιλέγουν αυτό το 

επάγγελμα γιατί θεωρείται ότι είναι περισσότερο κατάλληλες για αυτό. Οι 

αντιλήψεις που κυριαρχούν για το γυναικείο φύλο υπαγορεύουν ότι οι 

γυναίκες έχουν το μητρικό «φίλτρο», μεγαλύτερο συναισθηματισμό, 

                                                 
250 Σιδηροπούλου-Δημακάκου, στο: Μαγγανάρα, Ι. (1998) Η συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα 
λήψης αποφάσεων, στο Εργασία, συνδικαλισμός και ισότητα των φύλων, Σύνδεσμος για τα δικαιώματα 
της γυναίκας, Ευρωπαϊκή επιτροπή, Αθήνα, Οδυσσέας, σ. 145 
251 Ηλιού, Μ. (1984) Εκπαιδευτική και κοινωνική δυναμική, Αθήνα, Πορεία, σ. 222. 
252 Κασσωτάκης, Μ., Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ. (1991) Ο προσανατολισμός των Ελληνίδων 
μαθητριών προς τη Μέση Τεχνική Εκπάιδευση, Εκπαίδευση και επάγγελμα, 3, 2, 3 158-179.  
253 Laird, S. (1988) Reforming woman’s true profession: a case for feminist pedagogy in Teacher 
education?, Harvard educational review, 58, November 1988: 449-463 
254 Lunn, P., ό. π., σ. 107 
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καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά, κτλ. Αντιθέτως, οι άνδρες το αποφεύγουν 

γιατί δεν ταιριάζει στην αυστηρότητα, τη σοβαρότητα, την 

ανταγωνιστικότητα και τη φιλοδοξία της ανδρικής «φύσης». Κατά συνέπεια 

το επάγγελμα υποβιβάζεται γιατί θεωρείται τέχνη, που αποτελεί απλή 

εφαρμογή των μητρικών ικανοτήτων της γυναίκας και δεν απαιτεί 

επιστημονική εξειδίκευση, ούτε αποτελεί πεδίο κοινωνικής αναγνώρισης, 

επαγγελματικής καταξίωσης και οικονομικής ανόδου. 

Σε δεύτερο επίπεδο οι γυναίκες επιλέγουν αυτό το επάγγελμα ακριβώς γιατί 

δεν είναι ανταγωνιστικό. Δεν απαιτεί από αυτές χρόνο και προσπάθεια και 

δεν έχει μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. Αντίθετα τους προσφέρει μονιμότητα, 

σταθερό μισθό και μειωμένο ωράριο. Οι παραπάνω συνθήκες τους επιτρέπουν 

να δημιουργήσουν οικογένεια και να κάνουν δικά τους παιδιά, 

εκπληρώνοντας το ρόλο της μητέρας και συζύγου. Οποιοσδήποτε άλλος 

επαγγελματικός χώρος είναι απαγορευτικός και τους βάζει στο δίλημμα 

«καριέρα ή οικογένεια;». 

Τα πρότυπα που έχουν δοθεί στις γυναίκες τις υποβάλλουν στο να σκέφτονται 

ότι οφείλουν να έχουν μέσα τους την «ηθική της φροντίδας»255 και αυτό 

διαιωνίζεται. Οι Duncan και Edwards το ονόμασαν ‘gendered moral 

rationality’ και εννοούσαν τους ηθικούς κώδικες (για το κάθε φύλο ξεχωριστά) 

τους οποίους μαθαίνουν να ακολουθούν από μικρές στην ανατροφή των 

παιδιών και στη σύσταση της οικογένειας256. Θεωρείται ότι η άνιση κατανομή 

εργασιών στο σπίτι και στην οικογένεια, άρα αντιστοίχως και στους χώρους 

                                                 
255 Gilligan, C. (1982) In a different voice: psychological theory and women’ s development. Cambridge, 
MA: Harvard University Press. Βλ. και Lortie, D. C., ό. π., σ. 54 
256 Edwards, R. and Duncan, S. Rational economic man or lone mothers in context? The uptake paid 
work, in Borolaia S. C. (ed.) Good enough mothering: feminist perspectives on lone motherhood, 
London, Routledge, στο David, M., Davies, J., Edwards, R., Reay D. and Standing, K. Mothering and 
education: reflexivity and feminist methodology, in L. Morley and V. Walsh (eds.), (1996) Breaking 
boundaries: women in higher education, London, Taylor and Francis 
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του σχολείου, είναι κάτι σαν φυσικό επόμενο και νιώθουν πολλές φορές 

άσχημα, αν εις βάρος των παιδιών τους, αναγκαστούν να δουλέψουν. Πίσω 

όμως από τις επιφανειακές ενδείξεις των στερεοτύπων και της αξιολόγησης 

των ικανοτήτων τους κρύβεται και εκείνη η πλευρά του ζητήματος, που αδικεί 

τις γυναίκες. Οι γυναίκες συγκεντρώνουν πολλούς ρόλους στην καθημερινή 

τους ζωή και κρίνονται σύμφωνα με το πώς αντεπεξέρχονται σε αυτούς. Οι 

ρόλοι που πρέπει να παίξουν είναι επιβαρυντικοί257 και αγχογόνοι: πρέπει να 

σταθούν ταυτόχρονα αντάξιες της δέουσας οικογενειακής και «θηλυκής» 

πλευράς τους, καταλήγοντας συνήθως να βρίσκονται υπό την παρακολούθηση 

των γύρω τους και να κρίνουν τον εαυτό τους σχετικά με το αν εκπληρώνουν 

τις επιθυμίες του περιβάλλοντός τους258. 

Οι ίδιες οι γυναίκες δεν θεωρούν ότι θυσιάζουν ιδιαίτερα πράγματα με την 

επιλογή του διδακτικού επαγγέλματος259, εν συγκρίσει με την άποψη των 

ανδρών συναδέλφων τους, οι οποίοι πιστεύουν ότι η καριέρα του 

εκπαιδευτικού δεν τους επέφερε τις εναλλακτικές δυνατότητες άλλων 

επαγγελμάτων. Ας μην ξεχνάμε ότι το διδακτικό επάγγελμα δεν έχει ιδιαίτερες 

προοπτικές (teaching is “career-less”)260. Μια θέση σε μια εταιρεία, ή ένα 

επάγγελμα κύρους (με την κοινωνική θέση που αυτό συνεπάγεται) είναι κάτι 

τελείως διαφορετικό από τον μάχιμο εκπαιδευτικό, αυτόν δηλαδή που είναι 

ενεργό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας και βρίσκεται καθημερινά 

στην τάξη κι αυτό δεν ικανοποιεί τους άνδρες εκπαιδευτικούς261. Εστιάζοντας 

                                                 
257 David, M., Davies, J., Edwards, R., Reay D. and Standing, K., ό. π. 
258 Skegg, B. (1995) Feminist cultural theory: process and production, Manchester, Manchester 
University Press (σ. 482), στο David, M., Davies, J., Edwards, R., Reay D. and Standing, K., ό. π. 
259 Lortie, D. C., ό. π., σ. 34 
260 Lortie, D. C., ό. π., σ. 84 
261 Lortie, D. C., ό. π., σ. 34 
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στις γυναίκες εκπαιδευτικούς, όμως, διακρίνουμε για ακόμα μια φορά ότι 

επέλεξαν αυτό το επάγγελμα ανάμεσα σε περιορισμένες επιλογές262. 

Δυστυχώς το «μερίδιο ευθυνών (για τις γυναίκες) είναι δυσανάλογο»263. Για 

παράδειγμα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί αξιολογούνται και μέσα από το ρόλο 

τους ως εκπαιδευτικοί και ως μητέρες και ως σύγχρονοι πολίτες. Αντίστοιχη 

κριτική, μέσα από πολλαπλούς ρόλους δέχονται και οι γυναίκες που 

εργάζονται σε άλλους χώρους με άντρες συναδέλφους, ή και ανώτερους 

ιεραρχικά και διοικητικά264. Έρευνες έδειξαν ότι οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

νιώθουν απομονωμένες και πιεσμένες από την έλλειψη δύναμης και 

δυνατότητας έκφρασης απέναντι στους άνδρες συναδέλφους τους265 (οι 

αποφάσεις που μπορούν να ληφθούν από μια γυναίκα δεν είναι συνήθως οι 

σημαντικές266) κι επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι πιστεύουν πως αν 

συμμετάσχουν σε μια συλλογική εργασία κι αυτή αποτύχει, θα επιρριφθούν 

περισσότερες ευθύνες σε εκείνες, ενώ αντίστροφα, αν επιτύχει δεν θα 

αποδοθεί η επιτυχία σε αυτές267. Οι Sadker και Sadker κάνουν λόγο για την 

επιδεικτική συμπεριφορά των ανδρών, έναντι των γυναικών μέσα σε ομάδες 

και αναφέρουν ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γυναίκες εκπαιδευτικοί 

(καθώς και οι γυναίκες που είναι διοικητικά στελέχη εταιριών), -από τη 

στιγμή που δεν μπορούν να βρουν ένα κώδικα επικοινωνίας με τους άνδρες-, 

να βρίσκονται σε μειονεκτική θέση268. Σε αντιστοιχία με τα παραπάνω, η 

τυχόν αποτυχία των μαθητών θεωρείται αποτέλεσμα της επαγγελματικής 

                                                 
262 Lortie, D. C., ό. π., σ. 34 
263 Robertson, H. –J. ό. π., σ. 85 
264 Robertson, H.-J. στο Α. Hargreaves και Μ. G. Fullan, ό. π., σ. 85 
265 Calabrese, R. L. and Anderson, R. E. (1986) The public school: a source of stress and alienation 
among female teachers. Urban Education, 21 (1), April 1986.  
266 David, M., Davies, J., Edwards, R., Reay D. and Standing, K., ό. π.  
267 Heilman, M. E. and Kram., K. E. (1983), Male and female assumptions about colleagues views of their 
competence., Psychology of women quarterly, 7 (4), Summer 1983.  
268 Shockley, P. και Staley, C. παράθεση στο Sadker, M. και Sadker, D. Sexism in the classroom: from 
grade school to graduate school, Phi Delta Kappan, March 1986 
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ανεπάρκειας των γυναικών, αφού η εκπαίδευση είναι κυρίως «γυναικείος» 

χώρος269. 

Επιπλέον οι γυναίκες επιβαρύνονται με παραδοσιακά αρνητικά σχόλια για 

την εργασία και την προσωπικότητά τους. Η Acker γράφει πως σε παλαιότερα 

έτη, όταν ο ανδροκρατισμός δεν χρειαζόταν να κρατά ορισμένα προσχήματα 

οι γυναίκες εκπαιδευτικοί περιγράφονταν, σε λογοτεχνικά βιβλία, ως 

«ανεπαρκείς, αφηρημένες», έως και «ανόητες»270. Ένας από τους λόγους που 

οι γυναίκες αντιμετωπίζονται λοιπόν κατ’ αυτό τον τρόπο είναι η θέση που η 

κοινωνία έχει απέναντί τους. 

Οι γυναίκες συμμετέχουν λοιπόν στη γενική εκπαίδευση, αλλά πλειοψηφούν 

στις Παιδαγωγικές σχολές271. Σε τεχνολογικά και τεχνικά επαγγέλματα 

μειοψηφούν, με εξαίρεση τις σχολές που θεωρούνται σχολές «παροχής 

υπηρεσιών». Αν λάβουμε υπ’ όψιν τα παραπάνω, καταλήγουμε στο ότι η 

επιλογή του επαγγέλματος από τις γυναίκες μοιάζει να είναι ελεύθερη ως το 

βαθμό που προσκρούει σε κοινωνικά στερεότυπα. Αν αποφασίσει να εξελιχθεί 

εργασιακά, θα πρέπει κατά μιά έννοια να είναι έτοιμη να δεχθεί τις 

«συνέπειες272». Ένα φωτεινό σημείο στη συζήτηση των ίσων ευκαιριών, όσον 

αφορά στο εκπαιδευτικό επάγγελμα, είναι ότι γυναίκες και άνδρες 

πληρώνονται το ίδιο273. Θα προσθέσουμε σε αυτό και το ότι και τα δύο φύλα 

κινούνται παράλληλα στην επαγγελματική τους εξέλιξη274,275. 

                                                 
269 Robertson, H.- J. στο Α. Hargreaves και Μ. G. Fullan, ό. π., σ. 87 
270 Acker, S. (1983) Women and teaching: a semi-detached sociology of a semi-profession, στο Walker, 
και S. Barton, L. (eds.) Gender, class and education, Falmer Press, Sussex. 
271 Ηλιού, Μ. ό. π., σ. 222  
272 New, C. and David, M. (1985) For the children’s sake: making childcare more than women’s business, 
Harmondsworth, Penguin, στο David, M., Davies, J., Edwards, R., Reay D. and Standing, K., ό. π., σ. 212 
273 Lortie, D. C., ό. π., σ. 9  
274 αν και στη χώρα μας πλειοψηφούν οι άνδρες που κατέχουν διευθυντικές θέσεις σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης. 
275 Lortie, D. C. (1975), ό. π., σ. 36 
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Α.2.10. Εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας 

 

Ο Levi-Strauss υπογράμμισε ότι μόνο η λεπτομερής ιστορική μελέτη ενός 

ζητήματος επιτρέπει την αξιολόγηση των σχέσεων που συντηρούν το ζήτημα 

αυτό στη σημερινή κοινωνία276. Αν αυτή τη σκέψη την αναλύσουμε ειδικά για 

τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας στη χώρα μας, θα διαπιστώσουμε 

πόσο δύσκολο είναι να γίνει μια τέτοιου είδους ιστορική μελέτη, αφού 

υπάρχει ελάχιστη ελληνική βιβλιογραφία που να αφορά στους εκπαιδευτικούς 

αυτούς. Όσα βιβλία υπάρχουν αναφέρονται κυρίως στο πώς πρέπει να 

διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας και γενικά πώς πρέπει να 

λειτουργούν μέσα στην τάξη277. Μόνο η ευρύτερη βιβλιογραφία μας επέτρεψε 

να μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών αυτών. 

Η επαγγελματική ομάδα των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας 

χαρακτηρίζεται από συγκεκριμένα στοιχεία που την καθιστούν σε μεγάλο 

βαθμό διαφορετική από άλλες ακόμα και από τους συναδέλφους τους που 

διδάσκουν στις άλλες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στο 

γεγονός ότι είναι οι πρώτοι που «υποδέχονται» τα παιδιά από την 

οικογενειακή εστία και αποτελούν κατά κάποιο τρόπο τους πρώτους 

διαμεσολαβητές μεταξύ της οικογένειας και του σχολείου. 

                                                 
276 Levi-Strauss, C. (1967) Structural anthropology, Garden City: New York, Doubleday  
277 Αναφέρουμε χαρακτηριστικά: Σακελλαρίου Α. (1978) Η ελληνίδα νηπιαγωγός (αυταρχική ή 
αντιαυταρχική;, Αθήνα, Δίπτυχο (τρόποι διδασκαλίας και συμπεριφοράς απέναντι στα παιδιά)/ 
Κιτσαράς, Γ. (2001) Προσχολική παιδαγωγική, Αθήνα, αυτοέκδοση (στις σελίδες 358-394 αναφέρεται 
στους νηπιαγωγούς, τον ρόλο τους και την κοινωνική αντιμετώπιση)/ πρακτικά 6ου Πανελληνίου 
Εκπαιδευτικού συνεδρίου ΔΟΕ-ΠΟΕΔ (1993) Η προσχολική αγωγή στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
πραγματικότητες-προοπτικές, εκδ. Επιστημονικό Βήμα του Δασκάλου, Αθήνα (όχι ιδιαίτερη αναφορά 
στην αυτοεικόνα των νηπιαγωγών)/ Παπαδόπουλος, Ε. (χχ) Η νηπιαγωγός και το έργο της, 
Θεσσαλονίκη, Υιοί Τριανταφύλλου (το έργο της νηπιαγωγού)/ γαβαλάς, Λ. (1976) Το ελληνικό 
νηπιαγωγείο, πρώτο σχολείο της ζωής, η Ελληνίδα νηπιαγωγός και το έργο της, Αθήνα, Δίπτυχο (το έργο 
της νηπιαγωγού)/ Μπίρης, Κ. (1945) Νηπιαγωγεία, Αθήνα, εκδ. Γλάρου (πώς πρέπει να λειτουργεί η 
νηπιαγωγός μέσα στην τάξη και στη σχέση της με τα παιδιά)/ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό 
Συμπόσιο, Προσχολική αγωγή και κατάρτιση των νηπιαγωγών, Βόλος, 23-24 Σεπτεμβρίου 1985, Αθήνα, 
1986 (μόνο ορισμένα επιπλέον στοιχεία για την κατάρτισή τους). 
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Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας, δηλαδή εκείνοι οι επαγγελματίες 

εκπαιδευτικοί που ονομάζονται «νηπιαγωγοί», έχουν ως έργο την αγωγή, 

εκπαίδευση και μόρφωση των παιδιών που βρίσκονται στην προσχολική 

ηλικία. Ο όρος «νηπιαγωγός» χρησιμοποιείται στη χώρα μας τα τελευταία 

εκατό χρόνια. Μέχρι το 1982, οπότε και εισήχθησαν στις Σχολές Νηπιαγωγών 

και άνδρες, ο όρος «νηπιαγωγός» χρησιμοποιούνταν μόνο σε θηλυκό γένος278. 

Στο ιστορικό μέρος της έρευνάς μας, αναφέρουμε την ιστορία του 

νηπιαγωγείου στην Ελλάδα και της εκπαίδευσης των νηπιαγωγών. Σε αυτό το 

μέρος, θα μιλήσουμε για τις αλλαγές που έγιναν αναφορικά με τις σπουδές 

τους και σκοπό είχαν την επαγγελματική τους ανέλιξη. 

Μια ριζική αλλαγή στο θέμα της επιστημονικής κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, που αναμενόταν να ωφελήσει την 

αύξηση του κοινωνικού τους γοήτρου, ήταν η κατάργηση των σχολών 

Νηπιαγωγών και η δημιουργία Παιδαγωγικών Τμημάτων που υπάγονται σε 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα ανά τη χώρα. Η φοίτηση σε αυτά διαρκεί τέσσερα 

χρόνια, άρα τυπικά εξισώνεται ο εκπαιδευτικός της προσχολικής ηλικίας με 

τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Χρησιμοποιούμε τον όρο τυπικά, γιατί όπως θα δούμε και παρακάτω η 

προσχολική αγωγή αντιμετωπίζεται έως και σήμερα ως υποδεέστερη279. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα μέχρι το 1973 να μην έχει δημιουργηθεί κανενός είδους 

μετεκπαίδευση για τους νηπιαγωγούς, ενώ για τους εκπαιδευτικούς των 

άλλων βαθμίδων συνέβαινε το αντίθετο. 

                                                 
278 Κιτσαράς, Γ. (2001) Προσχολική Παιδαγωγική, Αθήνα, β’ αυτοέκδοση, σ. 359. 
279 Ξωχέλλης, Π. (1984), ό. π., σ. 103 
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Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στον ΟΟΣΑ280, ο οποίος υποστηρίζει την 

εξάλειψη των διαφορών στις αμοιβές ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς των 

διαφόρων βαθμίδων. Διαφορές όμως που αφορούν τους εκπαιδευτικούς 

προσχολικής ηλικίας παρατηρούνται ακόμα και ανάμεσα σε χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και τα χρόνια ανώτατης εκπαίδευσης των 

νηπιαγωγών είναι τυπικώς τα ίδια με αυτά των δασκάλων και των καθηγητών, 

η επιστημονική τους κατάρτιση θεωρείται ακόμη μειωμένη –και άρα ο μισθός 

τους είναι χαμηλότερος281. 

Με το Νομοθετικό Διάταγμα 54 του 1973 συστήθηκε το Τμήμα 

μετεκπαίδευσης νηπιαγωγών, που υπαγόταν στο Μαράσλειο Διδασκαλείο 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. Περίπου 30 νηπιαγωγοί εισάγονται με εξετάσεις 

κάθε χρόνο στο τμήμα αυτό, το οποίο σκοπό έχει την έρευνα και μελέτη 

θεμάτων Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Διδακτικής, Οργάνωσης και Εποπτείας 

της Εκπαίδευσης282. Με το Ν. 2327/95 η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

προσχολικής ηλικίας πέρασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του 

Πανεπιστημίου Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Σε αντίθεση με το θεσμό της 

μετεκπαίδευσης, ο θεσμός της επιμόρφωσης από τις ΣΕΛΔΕ εντάχθηκε στα 

ΠΕΚ283. 

Ακόμα όμως και σήμερα που οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας έχουν 

εξισωθεί ως προς τα μισθολογικά κριτήρια, το χρόνο σπουδών και την 

επιστημονική τους κατάρτιση με τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων, 

το γόητρό τους παραμένει χαμηλό. 

                                                 
280 Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. 
281 Η χώρα μας βρίσκεται τέταρτη από το τέλος στην κατάταξη του ΟΟΣΑ 
282 Κιτσαράς, Γ. (2001), ό. π., σ. 392 
283 Για τους θεσμούς αυτούς έχουμε μιλήσει στο ιστορικό μέρος της έρευνας. 
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Ειδικότερα, λοιπόν, ως προς τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, ένα 

ερώτημα που προκύπτει είναι πώς ένα επάγγελμα με τόσες ευθύνες κι 

απαιτήσεις δεν θεωρείται ως επάγγελμα με μεγάλη υπόληψη. Καθώς οι 

βαθμίδες στους εκπαιδευτικούς ανεβαίνουν, ψηλώνει και η εκτίμηση που η 

κοινωνία τρέφει γι’ αυτούς. Έτσι ο καθηγητής Πανεπιστημίου εκτιμάται 

περισσότερο από τον καθηγητή στο Λύκειο, ο εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης λιγότερο κι ο εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας, καθώς 

βρίσκεται ιεραρχικά τελευταίος, ελάχιστα284. Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής 

ηλικίας έχουν χαμηλό κοινωνικό προφίλ, πληρώνονται λιγότερο, είναι κυρίως 

γυναίκες και ένα απλό στοιχείο το οποίο ενδέχεται να παίζει υποτιμητικό ρόλο 

είναι η ηλικία των μαθητών τους285. Η Hoegemann286 αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «Άλλοι ενήλικοι νομίζουν ότι ο καθένας μπορεί να 

διαπαιδαγωγήσει παιδιά, ή τουλάχιστον κάθε γυναίκα. Οι γονείς των παιδιών 

δεν πήραν μαθήματα (δυστυχώς!) και όμως ανατρέφουν τα παιδιά τους.» 

Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν άλλοι που αναρωτιούνται ποιό το νόημα 

της δουλειάς της εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας, αφού τα παιδιά το μόνο 

που κάνουν είναι να παίζουν όλη μέρα και δεν χρειάζονται κάποιον με ειδική 

επιστημονική κατάρτιση να τους βοηθήσει σ’ αυτό. 

Μετά τα παραπάνω, καθίσταται αναγκαίο να αναφέρουμε την φράση ότι: 

«Τα παιδιά είναι μικρά και αδύναμα και έχουν χαμηλή αξία στην αγορά», 

Janusz Korzcak287. Κατά συνέπεια η επιστημονική κατάρτιση των 

εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας είναι περιττή και ασύμφορη. 

                                                 
284 Hoegemann, M. (2000) Νηπιαγωγός – ένα όχι συνηθισμένο επάγγελμα, Αθήνα, Κορφή, σ. 54. 
Μετάφραση: Michael Stork, Επιμέλεια: Μ. Γ. Μερακλής. 
285 David, M., Davies, J., Edwards, R., Reay D. and Standing, K, ό. π. 
286 Hoegemann, M., ό. π., σ. 55. 
287 Παρατίθεται στο: Hoegemann, M. (2000) Νηπιαγωγός – ένα όχι συνηθισμένο επάγγελμα, Αθήνα, 
Κορφή. Μετάφραση: Michael Stork, Επιμέλεια: Μ. Γ. Μερακλής, σ. 53 
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Στο άρθρο 3, παράγραφος 1 του Νόμου 1566/1985 (Φ. Ε. Κ. 176/30-9-1985, τ. 

1) αναφέρεται ότι: «Σκοπός του νηπιαγωγείου είναι να βοηθήσει τα νήπια να 

αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα στα 

πλαίσια που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.» Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι το νηπιαγωγείο 

υποστηρίζει την περαιτέρω εκπαίδευση και κινείται εκπαιδευτικά στις 

παιδαγωγικές αρχές που του έχουν κατά μία έννοια προ-επιβληθεί από τις 

άλλες βαθμίδες. Ας θυμηθούμε σε αυτό το σημείο ότι η φοίτηση στην 

προσχολική εκπαίδευση δεν είναι ακόμα και στις μέρες μας υποχρεωτική. 

Πόσο σαφές είναι, λοιπόν, το εκπαιδευτικό πλαίσιο στο οποίο πρέπει να 

δράσει ένας εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας και πόσο εφικτό είναι να 

λειτουργεί ως εκπαιδευτικός; 

Είναι γεγονός ότι στην προσχολική εκπαίδευση άρχισε να δίνεται μεγαλύτερη 

σημασία τα τελευταία σαράντα (40) χρόνια288 κι αυτό συνέβη γιατί άρχισε να 

δίνεται βαρύτητα στην ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, μέσω των 

διαπροσωπικών σχέσεων και των εξωτερικών κοινωνικών παραγόντων. Ο 

Ξωχέλλης αναφέρει ότι «συνειδητοποιήθηκε ο «αντισταθμιστικός ρόλος» της 

προσχολικής αγωγής289» και δόθηκε σημασία στο να δημιουργηθούν 

(διεθνώς) τέτοιου είδους προγράμματα προσχολικής αγωγής, που να 

καλύπτουν τη δημιουργικότητα και την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών, 

αλλά και τη νοητική και γλωσσική τους ανάπτυξη. Είναι σαφές ότι στα 

παραπάνω παίζει ρόλο η επιστημονική κατάρτιση των εκπαιδευτικών 

προσχολικής ηλικίας, στην οποία αναφορικά με τη χώρα μας άρχισε να 

δίνεται σημασία την τελευταία εικοσαετία και φυσικά σημείο αιχμής αποτελεί 

                                                 
288 Βλ. Schwarz, R. Humanismus und humanitaet in der modern welt, Παρατίθεται στο Π. Ξωχέλλης 
(2000), ό. π., σ. 86 
289 Ξωχέλλης, Π. (2000), ό. π., σ. 86 
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ακόμα και σήμερα η ανάληψη από την πολιτεία όλης της οργάνωσης των 

προγραμμάτων που αφορούν στην προσχολική εκπαίδευση. 

Και οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής, όπως και οι εκπαιδευτικοί των 

άλλων βαθμίδων, έχουν συγκεκριμένους διδακτικούς σκοπούς και τους 

πραγματώνουν μέσω ορισμένων «σχεδίων πορείας290». Οι εκπαιδευτικοί 

προσχολικής αγωγής καλούνται να κατευθύνουν τα νήπια στο να ενεργούν 

αυτόβουλα και να δημιουργούν χρησιμοποιώντας την φαντασία τους. 

Προωθούν τις εκφραστικές και πνευματικές τους ικανότητες και ασχολούνται 

με την ανάπτυξη των γλωσσικών δυνατοτήτων τους και των προ-μαθηματικών 

γνώσεών τους291. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

προσχολικής ηλικίας γίνεται πολυπλοκότερος. Οι απαιτήσεις της σύγχρονης 

παιδαγωγικής και των προσώπων που πλαισιώνουν τους εκπαιδευτικούς 

αυτούς, όπως τα θεσμοθετημένα όργανα του κράτους, οι γονείς, οι 

συναδελφική κοινότητα  

-μέσα στον κλάδο των νηπιαγωγών υπαρχει ανταγωνισμός και 

«σνομπάρισμα» μεταξύ των αναπληρωτών και των μόνιμων 

-δηλαδή υπάρχουν πολύ συντηρητικές και παγιωμένες θέσεις ρόλων μέσα στο 

χώρο των νηπιαγωγών 

και φυσικά οι μαθητές, αυξάνονται και αναγκάζουν τον εκπαιδευτικό να 

ανταποκρίνεται σε περισσότερες από μία κοινωνικές ομάδες. Ειδικότερα η 

σχέση με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας είναι 

πολύ περισσότερο προσωπική από ό, τι συμβαίνει στις άλλες βαθμίδες 

εκπαίδευσης.  

 

                                                 
290 Κιτσαράς, Γ. (2001), ό. π., σ. 364 
291 Ν. 1566/1985, αρθ. 3 και 12 
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Α.2.11. Πρώτα συμπεράσματα 

 

Σε προηγούμενες αναφορές κάναμε λόγο για τη χαμηλή αυτοεικόνα των 

εκπαιδευτικών εν γένει και καταγράψαμε το γεγονός ότι καθώς κατεβαίνουμε 

την κλίμακα ιεραρχίας, από την δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια και τέλος 

στην προσχολική εκπαίδευση, χαμηλώνει και η αυτοεικόνα τους. Είναι κατά 

μία έννοια ανάλογη της βαθμίδας στην οποία διδάσκουν. 

 

Από όλες τις παραπάνω ενότητες προκύπτει ότι η αυτοεικόνα του 

εκπαιδευτικού εμφανίζεται ως «στιγματισμένη»292 για μια σειρά λόγων, 

μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι εξής: 

 

Οι παραδοσιακές αντιλήψεις σε σχέση με το επιστημονικό έργο των πρώτων 

βαθμίδων, το οποίο όπως προαναφέραμε αντιμετωπίζεται ως έργο 

περιορισμένου κύρους με συνέπεια να περιορίζεται το κύρος των ίδιων των 

διδασκόντων. 

Η απουσία συγκεκριμένου επιστημονικού αντικειμένου (υπό την έννοια του 

ότι οι εκπαιδευτικοί διδάσκουν «λίγο από όλα»), η ασαφής αποδοτικότητα 

του εκπαιδευτικού προϊόντος και τα επιστημολογικά προβλήματα της 

παιδαγωγικής αναφορικά με το αν είναι χώρος εφαρμογής επιστημών ή μια 

ξεχωριστή επιστήμη. 

Ο εκπαιδευτικός στο παραπάνω πλαίσιο διαφοροποιείται από τους άλλους 

εργαζόμενους του λευκού λαιμοδέτη293 ασκώντας το φερόμενο ως το λιγότερο 

                                                 
292 Η αρνητική αντιμετώπιση ενός ατόμου ή μιας ομάδας από το κοινωνικό σύνολο, εκλαμβάνεται ως 
στίγμα που αμαυρώνει το άτομο ή την ομάδα για ένα μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα.  
293 Ο όρος «λευκός λαιμοδέτης» είναι η όχι και τόσο επιτυχημένη μεταφορά στην ελληνική του αγγλικού 
white collar, και αφορά τους εργαζόμενους που δεν ασκούν χειρωνακτική εργασία, αλλά εργάζονται σε 
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«επαγγελματικό» των επαγγελμάτων, όπως λόγου χάρη του δικηγόρου, του 

γιατρού ή του μηχανικού. 

Λόγω της περιορισμένης ανεξαρτησίας των εκπαιδευτικών, συμπερασματικά 

προκύπτει ότι υπάρχουν επιπτώσεις στη διδασκαλία και τις διδακτικές 

μεθόδους που αυτοί ακολουθούν. Η μόνιμη απασχολησή τους στο δημόσιο 

τομέα δεν τους παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης πρωτοβουλιών σε ορισμένα 

θέματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί να έρχονται αντιμέτωποι 

με διλήμματα που απορρέουν από τη σύγκρουση των προσωπικών τους 

στόχων και της δημοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας, που προκαλεί αυτή την 

εξαρτημένη εργασιακή τους σχέση. 

Μια επιπλέον αιτία υποτίμησης και άρα χαμηλής αυτοεικόνας είναι και ότι το 

«διδάσκειν» θεωρείται ένα εύκολο επάγγελμα, που προσφέρει μεγάλες 

περιόδους διακοπών. Ταυτόχρονα καθίσταται ένα επάγγελμα με 

περιορισμένη «ενεργοποίηση» και άρα λιγότερη «αίγλη»294. 

Σε προηγούμενο σημείο αναφέραμε πως οι περισσότεροι εκφέρουν άποψη 

γύρω από την εκπαιδευτική πραγματικότητα χωρίς αυτό να προϋποθέτει ότι 

σχετίζονται άμεσα με την εκπαιδευτική πράξη. Το γεγονός ότι έχουν ήδη 

διαμορφωμένη άποψη γύρω από τον «επιστημονικό παιδαγωγικό λόγο295» 

είναι ένα ακόμη αίτιο της χαμηλής κοινωνικής αποδοχής των εκπαιδευτικών. 

Αυτό συμβαίνει γιατί όπως προαναφέραμε, έχοντας συγκεκριμένες απόψεις 

γύρω από το πώς πρέπει να γίνεται το μάθημα και ποιά στοιχεία θα το 

χαρακτήριζαν ποιοτικό, ερμηνεύουν την εκπαιδευτική διαδικασία και 

αξιολογούν τους εκπαιδευτικούς με τις προσωπικές τους αυτές απόψεις, οι 

οποίες συχνά στερούνται επιστημονικής βάσης. 
                                                                                                                                            
χώρους με κοστούμι και γραβάτα Ο αντίστοιχος όρος για εκείνους του εργαζόμενους που ασκούν 
τεχνικά ή γενικά χειρωνακτικά επαγγέλματα είναι «blue collar» 
294 Purvis, J. (1970) Schoolteaching as a professional career, The British journal of Sociology, 24, 1973 
295 Γκότοβος, Α. Ε. (1990) ό. π., σ. 19 
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Ένα επιπλέον σημείο που διαμορφώνει τη φύση,- αλλά και την υποτίμηση,- 

του εκπαιδευτικού επαγγέλματος είναι η οικονομική του πραγματικότητα. 

Πρόκειται για μια πραγματικότητα που περιβάλλει υποτιμητικά την 

κοινωνική του θέση και αν και μερικοί οικονομολόγοι μπορεί να ισχυριστούν 

ότι οι εκπαιδευτικοί πληρώνονται με τις «σωστές αναλογίες». Πολλοί από 

εμάς έχουμε σκεφθεί ότι οι αμοιβές των εκπαιδευτικών είναι ακατάλληλες, αν 

λάβει κανείς υπ’ όψιν του τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης296. Ο Lortie 

αναφέρει χαρακτηριστικά, το 1975, πως οι εκδότες των εφημερίδων 

παρέθεταν δίπλα στη λέξη «εκπαιδευτικός» το επίθετο «κακοπληρωμένος». 

Μια άλλη πτυχή της οικονομικής πραγματικότητας του εκπαιδευτικού 

επαγγέλματος είναι και η στενή του εξάρτηση από κοινωνικο-οικονομικά 

χαρακτηριστικά των μαθητών οι οποίοι βλέπουν τους εκπαιδευτικούς με 

διαφορετικό τρόπο αναλόγως της κοινωνικής τους προέλευσης. 

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί προέρχονται κυρίως από χαμηλά 

κοινωνικά στρώματα. 

Ακόμη, το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένος αριθμός γυναικών στο επάγγελμα 

συνέβαλε στη μείωση του γοήτρου του, ακολουθώντας την αρνητική εξέλιξη 

άλλων επαγγελμάτων, στα οποία εισχώρησε μεγάλος αριθμός γυναικών. Η 

εξέλιξη αυτή φέρεται ως αρνητική επειδή τα επαγγέλματα αυτά σταδιακά 

έχασαν τη δημοτικότητα και την κοινωνική τους εκτίμηση και φυσικά τις 

οικονομικές τους αποδοχές. 

Το παραπάνω πλαίσιο είναι σαφές ότι ευνοεί τη σχετικά χαμηλή αυτοεικόνα 

του εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός δέχεται πλήγματα από το κοινωνικό 

σύνολο, αναγκάζεται να αντιμετωπίσει γνωστικές ασυμφωνίες, αισθάνεται 

                                                 
296 Lortie, D. C., ό. π., σ. 7  
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την ανάγκη να αναβαθμίσει την επιστημονική του κατάρτιση και, συχνά, 

υιοθετεί μη θετική αυτοεικόνα. 

Η ανάλυση που ακολουθεί δεν θα ήταν πλήρης αν θα στεκόταν μόνο στο τι 

έχει γραφτεί γύρω από την εκπαιδευτική πράξη, ούτε μόνο στο τι συμβαίνει 

μέσα στη σχολική αίθουσα. Η βαθύτερη ανάλυση πρέπει να περιλαμβάνει όσο 

είναι δυνατό, ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα και να λαμβάνει υπ’ όψη 

τους παράγοντες που το επηρεάζουν, όπως τις κυβερνητικές ρυθμίσεις, τους 

νόμους, τους γονείς και φυσικά κυρίως τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. 
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Β. Αυτοεικόνα ή αυτοαντίληψη 

 

Β.1. Αυτοεικόνα  

 

Για την εκτίμηση του κοινωνικού ρόλου των εκπαιδευτικών, αναφερθήκαμε 

πρωτύτερα στις έννοιες της αυτοεικόνας και της αυτοεκτίμησης. Σε αυτό τη 

σημείο θα παρουσιάσουμε αναλυτικότερα τις έννοιες αυτές και όσες 

σχετίζονται ή παράγονται μέσα από διαδικασίες που τις αφορούν. 

Ο Burns έγραφε το 1982297 ότι ο εαυτός είναι το σύνολο υποκειμενικά 

αξιολογούμενων χαρακτηριστικών και συναισθημάτων. Ο Rosenberg έγραφε 

το 1986298 ότι «εαυτός» είναι το σύνολο των σκέψεων και συναισθημάτων του 

ατόμου. Κατ’ ουσίαν ο εαυτός εμπεριέχει τη γνωστική και τη συναισθηματική 

πλευρά. Η αυτοαντίληψη ή αυτοεικόνα ανήκει στη γνωστική πλευρά, ενώ η 

αυτοεκτίμηση ή σφαιρική αυτοαξία στη συναισθηματική πλευρά. Και στην 

αυτοεικόνα, καθώς και στην αυτοεκτίμηση εμπλέκεται το στοιχείο της 

αυτοαξιολόγησης, από την οποία παράγονται οι δυνατότητες αντίδρασης. 

Ο Cooley το 1902299 εισήγαγε τον όρο «καθρεπτιζόμενος εαυτός» (‘looking-

glass self’). Υπάρχουν ορισμένοι σημαντικοί άλλοι, των οποίων η γνώμη μετρά 

πάρα πολύ για εμάς. Καταλήγουμε, λοιπόν, στο να είναι ο εαυτός η 

αντανάκλαση του καθρέπτη, η οποία συνίσταται από τις εκτιμήσεις αυτών 

των σημαντικών άλλων. Πάντοτε στρεφόμαστε στον καθρέπτη αυτό, 

προκειμένου να πληροφορηθούμε, γιατί μας ενδιαφέρουν οι εκτιμήσεις τους. 

Η αυτοεικόνα, λοιπόν, σε μεγάλο βαθμό δομείται από τις απόψεις που έχουν 

οι άλλοι για εμάς. 

                                                 
297 Burns, R. (1982) Self-concept development and education, London, Holt, Rinehart and Winston 
298 Rosenberg, M. (1986a) Conceiving the self, New York, Basic  
299 Cooley, C. H. (1922) Human nature and the social order, New York, Charles Scribner’s Sons  
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O Mead (1962) υποστήριζε ότι μπορούμε να υπάρξουμε και να εκφραστούμε 

μόνο μέσω των αλληλεπιδράσεων με τους άλλους. Οι όποιες εμπειρίες μας 

χρίζονται εμπειρίες, μόνο όταν συμμετέχουν και οι άλλοι σ’ αυτές. Η 

προσωπική μας υπόσταση λαμβάνει διαστάσεις μόνο σε αλληλεπίδραση με τα 

υπόλοιπα μέλη της κοινωνίας. Και ο εαυτός παρουσιάζεται κι εκτυλίσσεται, 

όπως κάθε άλλη οντότητα, που ανήκει στην κοινωνική ομάδα που ανήκουμε κι 

εμείς300. Ο Mead πίστευε πως όταν προσπαθούμε να προσεγγίσουμε κάποιον, 

ουσιαστικά προσεγγίζουμε όλο το φάσμα των εξαρτώμενων σχέσεων και 

επικοινωνιών που έχει αυτό άτομο κατά την επαφή του με τα άλλα άτομα, με 

σκοπό την αλληλεπίδραση. Οι Mead και Cooley, συνέβαλαν κατά πολύ στο να 

προσδιορίζεται η έννοια του εαυτού σύμφωνα με τους τρόπους με τους 

οποίους μας δίνεται η δυνατότητα να τον παρατηρήσουμε. 

Ο Bandura301 υπογράμμιζε ότι η αντιληπτή αυτοαποτελεσματικότητα είναι 

μια εσωτερική ψυχολογική κατάσταση και ορίζεται ως οι πεποιθήσεις των 

ανθρώπων αναφορικά με τις ικανότητές τους να παραγάγουν τα οριζόμενα 

επίπεδα απόδοσης που έχουν επιπτώσεις στις ζωές τους. Οι πεποιθήσεις αυτές 

καθορίζουν πώς οι άνθρωποι αισθάνονται, σκέφτονται, παρακινούνται και 

συμπεριφέρονται. Τέτοιες πεποιθήσεις διαμορφώνονται στη βάση τεσσάρων 

πηγών πληροφόρησης: των προσωπικών εμπειριών, της μάθησης δια μέσου 

προτύπων, της λεκτικής πειθούς και της συναισθηματικής διέγερσης. Έχουμε 

ανάγκη να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητά μας και αυτές οι τέσσερις 

πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης είναι πολύ βασικές στο να διαμορφώσουμε 

χαμηλή ή υψηλή αυτοεκτίμηση, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να κρίνει από τις 

προσωπικές του εμπειρίες, όμως σαφώς επηρεάζεται και από τα πρότυπά του, 
                                                 
300 Mead, H. G. (1962) Mind, Self and Society, from the standpoint of a social behaviorist, Vol. 1, 
Chicago, The University of Chicago Press, σ. 164 
301 Bandura, A. (1986) Social foundations of thought and action: a social cognitive theory, Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice-Hall  
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τα οποία του έχουν μεταδώσει ένα ορισμένο πλέγμα συμπεριφορών. Δεν 

μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η λεκτική πειθώ ενός άλλου ατόμου δύσκολα μας 

αφήνει ανεπηρέαστους και τέλος ότι η συναισθηματική διέγερση, όσον αφορά 

ένα ζήτημα, είναι εκείνη που καταλυτικά «δεσμεύει» την αποτελεσματικότητά 

μας.  

Ο James302 όρισε ότι η αυτοεκτίμηση είναι το πηλίκο των επιτυχιών μας, προς 

τις επιδιώξεις μας. Αν λάβουμε υπ’ όψη τα λεγόμενα του Coopersmith303, οι 

βασικοί παράγοντες που αυξομειώνουν τον δείκτη αυτοεκτίμησης ξεκινούν 

από τα παιδικά μας χρόνια και την αντιμετώπιση που είχαμε από τους γονείς 

μας, από το κατά πόσο μας έδιναν τη δυνατότητα να παίρνουμε 

πρωτοβουλίες.  

Αν λάβουμε υπ’ όψιν τη μαθηματική παρουσίαση του James, εύκολα 

καταλαβαίνουμε γιατί η θετική αυτοεκτίμηση είναι δείγμα καλής ψυχικής 

υγείας. Αν επιτυγχάνουμε αυτά που επιδιώκουμε, αποκτούμε καλή εικόνα για 

εμάς. Αν όχι, η ζυγαριά κλίνει στο να σκεπτόμαστε αρνητικά, αναφορικά με 

τις προσπάθειές μας, και άρα και για τον εαυτό μας. Οι έρευνες έδειξαν ότι η 

χαμηλή αυτοεκτίμηση είναι από τις γενεσιουργούς αιτίες του άγχους304, της 

κατάθλιψης305, της ευερεθιστότητας, ακόμα και αισθημάτων απογοήτευσης 

για τη ζωή306. 

 

 

 

                                                 
302 James, W. (1890/1963) The principles of psychology, New York, Holt, Rinehart and Winston  
303 Coopersmith, S. (1967) The antecedents of self-esteem, San Francisco, Freeman  
304 Bachman, J. G., O’Malley, P. M. and Johnson, J. J. (1978) Youth in transition: Vol. 1, Adolescence to 
adulthood –A study of change and stability in the lives of young men. Ann Arbor, MI: Institute of social 
research  
305 Rosenberg, M. (1965) Society and the adolescent self-image, Princeton, NJ, Princeton University 
Press  
306 Cambell, T. L., Byrne, B. M and Baron, P. (1992) Gender differences in the expression of depressive 
symptoms in earl adolescents, Journal of early adolescence, 12, 326-338  
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Β.2. Έννοια του «εαυτού» 

 

Αναφορικά με την έννοια του όρου «εαυτός» οι ερευνητές έχουν θέσει το 

ερώτημα, αν διακρίνεται ως υποκείμενο ή ως αντικείμενο307. Ως υποκείμενο ο 

εαυτός σκέπτεται, θυμάται, αντιλαμβάνεται, ενώ ως αντικείμενο ξεφεύγει από 

τα όριά του και κρίνει, μελετά την προσωπικότητά του σαν ένας τρίτος, 

εξωγενής παρατηρητής. Ένα σημαντικό στοιχείο που υπάρχει στον 

χαρακτήρα μας είναι ότι μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε από τα άλλα 

άτομα και να παρατηρήσουμε και τον ίδιο μας τον εαυτό, καθώς και τους 

άλλους. Αυτή η διαδικασία συμβαίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Κατά 

τη διαδικασία αυτή, οι στάσεις και οι ρόλοι που θα ακολουθήσουμε 

εναλλάσσονται. Αυτό μας βοηθά στο να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε και 

να κρίνουμε ουσιαστικά ό, τι μας ενδιαφέρει. Χωρίς αμφιβολία, ακόμα κι αν 

δούμε τον «εαυτό» μας σαν υποκείμενο, που κρίνει και σκέφτεται και 

παρατηρεί, οφείλουμε πάντοτε να θυμόμαστε την επιρροή του κοινωνικού 

μας περίγυρου και φυσικά το γνωστικό μας πεδίο, που μας προσφέρει 

δυνατότητες κατανόησης των όσων διαδραματίζονται γύρω μας. 

Πολλοί μελετητές τόνισαν πως ο εαυτός είναι πολυδιάστατος. Τα φαινόμενα, 

η πραγματικότητα, δηλαδή, δείχνουν ότι όλοι οι άνθρωποι μπορούμε να 

αντιληφθούμε και να συναισθανθούμε ό, τι λαμβάνει χώρα γύρω μας, όμως το 

σημείο, στο οποίο διαφέρουμε είναι ο βαθμός συνειδητοποίησης των 

διαφόρων καταστάσεων. Με άλλα λόγια, η αντιληπτική ικανότητα του 

καθενός διαφέρει. 

                                                 
307 Λεονταρή, Α. (1996) Αυτοαντίληψη, Αθήνα, Ελληνικά γράμματα, σ. 72 
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Όταν οι Lewis και Brooks-Gunn308 έκαναν λόγο για τον «υπαρξιακό εαυτό» 

και τον «κατηγοριακό εαυτό», ήθελαν να τονίσουν αυτό ακριβώς: ότι ναι μεν 

το άτομο ξεχωρίζει τον εαυτό του, αλλά και ότι οι αλλαγές στη ζωή του 

επέρχονται δραστικά ως προς την κοινωνική και ψυχολογική του ωρίμανση. 

Θεωρούμε ότι η αυτοεικόνα συντίθεται από πολλές επί μέρους αντιλήψεις και 

διαστάσεις, αλλά και ότι οι άνθρωποι συνήθως εκφράζονται πολύπλοκα. Η 

άποψη, άρα, ότι υπάρχει ένας μοναδικός εαυτός δεν μας βοηθά να 

αναπτύξουμε αυτή την πολυπλοκότητα. Είναι σαν το δίλημμα της «αλήθειας». 

Δεν υπάρχει ποτέ μια «αλήθεια» όταν εξετάζεται ένα ζήτημα. 

Αναφορικά με τις αλλαγές στη ζωή μας και την διττή αυτή υπόσταση του 

εαυτού, είναι βέβαιο ότι ο καθένας μας έχει ανάγκη να προβάλλει προς το 

κοινωνικό σύνολο μια εικόνα που θα στηρίζει θετικά την κοινωνική του 

διάσταση. Η ανάγκη αυτή για διατήρηση της θετικής εικόνας εκφαίνεται 

ακόμα και στο ότι καταφεύγουμε στην αυτοπροστασία, δηλαδή στο να 

ελαχιστοποιούμε την αρνητική εικόνα που σχηματίστηκε309, αν αυτό που 

δεχόμαστε από το περιβάλλον μας ως προς το πώς μας θεωρεί, είναι αρνητικό. 

Σε παραβολή με τα παραπάνω υπάρχουν μελετητές που τονίζουν τη σημασία 

της επιρροής του κοινωνικού περιβάλλοντος μια δεδομένη περίοδο και 

στιγμή, οπότε και οι αλλαγές στις στάσεις του ατόμου είναι 

αδιαμφισβήτητες310. Πάντοτε, δηλαδή, επηρεαζόμαστε από ό, τι συμβαίνει 

γύρω μας και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αλλάζουμε τις απόψεις μας και τους 

τρόπους έκφρασής μας. 

 

                                                 
308 Lewis, M. and Brooks-Gunn, J. (1979)  Social cognition and the acquisition of self, New York, 
Plenum Press 
309 Markus, H. and Wurf, E. (1987) The dynamic self-concept: a social psychological perspective, Annual 
review of psychology, 38, 299-337 
310 Gergen, K. (1972) Multiple identity: the healthy, happy human being wears many masks, Psychology 
today, 6, 31-35  
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Β.3. Αυτοπαρουσίαση, ρόλοι και κοινωνική στήριξη   

 

Η αυτοαντίληψή έχει και μια άλλη πτυχή: αυτή της αυτοπαρουσίασης. 

Υπάρχουν ορισμένοι ρόλοι, τους οποίους υποδυόμεθα311, στις κοινωνικές μας 

επαφές. Ρόλοι, οι οποίοι σε προσωπικό επίπεδο, απενεργοποιούνται. Ο 

Goffman312 το 1959 μίλησε για μια διαδικασία σαν θεατρική παράσταση, με 

επιλογή κατάλληλων λεκτικών σχημάτων, προκειμένου να αποδοθεί ο ρόλος 

σωστά313. 

Ο τρόπος που παρουσιάζεται ο εαυτός σχετίζεται με το πώς θέλουμε να μας 

αναγνωρίζουν οι άλλοι, σύμφωνα δηλαδή με ποιο ρόλο, γεγονός το οποίο 

καθίσταται καταλυτικό για την αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψή μας. Οι 

κοινωνικοί «κανόνες» που διέπουν την καθημερινότητα, μας ωθούν στο να 

ισορροπούμε μεταξύ των ρόλων και του εαυτού (κάνοντας αυτό που θεωρείται 

πρέπον), για να εξασφαλίσουμε την κοινωνική στήριξη314. 

Η κοινωνική στήριξη νοείται ως το σύνολο εκείνων των διαπροσωπικών 

σχέσεων που μας ωθούν στην ελεύθερη ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων μας, 

μέσω της αλληλεπίδρασης. Μας προσφέρουν τη δυνατότητα να εντοπίσουμε 

τις επιδιώξεις μας και να τις αναπτύξουμε και καλλιεργήσουμε. Οι σχέσεις με 

τους γύρω μας όταν αποβαίνουν θετικές και άρα υποστηρικτικές μας δίνουν 

τη δυνατότητα να εκφραζόμαστε και να δημιουργούμε όπως νιώθουμε. Αυτές 

οι σχέσεις μας στηρίζουν και μας βοηθούν στο να επικοινωνούμε με τους γύρω 

μας: δηλαδή να αλληλεπιδρούμε. 

                                                 
311 Λεονταρή, Α. (1996), ό. π., σ.86 
312 Goffman, E. (1959) The presentation of self in everyday life, Garden City, New York, Doubleday 
Anchor  
313 Μοναδικό σημείο αρνητικής επιχρωμάτωσης της θεωρίας των ρόλων είναι οι άπειροι ρόλοι στη 
σύγχρονη κοινωνία και η ασάφεια των κοινωνικών προτύπων. 
314 McCombs, B. L. (1991) Motivation and lifelong learning. Educational psychologist, 26, 117-127 
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Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί ότι η αυτοαντίληψη ή αυτοεικόνα 

ουσιαστικά είναι η τοποθέτηση του εαυτού ως κριτή και παρατηρητή μας315. 

Οφείλουμε πάντα να θυμόμαστε πως αυτή η διαδικασία κατανόησης και 

παρατήρησης κρύβει πολλές αλλαγές και βρίσκεται διαρκώς σε εγρήγορση 

προς υιοθέτηση νέων τεκμηρίων, που τυχόν θα εμφανιστούν στην πορεία της 

ζωής, όμως ο πυρήνας παραμένει σταθερός316. Ο πυρήνας είναι ο ίδιος ο 

«εαυτός» μας και οι πολλές διαστάσεις και όψεις του, οι πρόσθετες 

διαδικασίες δηλαδή, στις οποίες μπαίνει μόλις συνειδητοποιήσει ότι η σκέψη 

του μπορεί να τον βοηθήσει να επιλύσει βασικά ερωτήματα που τον 

βασανίζουν. 

Προσδιορίζοντας περισσότερο το ρόλο που υποδυόμαστε, οφείλουμε να 

μιλήσουμε για μια δυναμική διαδικασία, που σαφώς δεν έχει στατική μορφή, 

και που εξαρτάται από το πώς αντιλαμβάνεται ο εαυτός μας ότι πρέπει να 

συμπεριφερθεί αναλογικά με τους ευρισκόμενους στον περιβάλλοντα χώρο 

του317. Δεν αρκεί όμως μόνο να προσδιορίζουμε την συμπεριφορά μας 

σύμφωνα με τα δεδομένα των σημαντικών άλλων, αλλά και να είμαστε μέρος 

του ευρύτερου περιβάλλοντός τους. Ούτως ή άλλως, μόνο κατ’ αυτή την 

έννοια θα επηρεαστούμε. Μόνο εάν έχουμε «συμπρωταγωνιστές318». 

Αν επεκτείνουμε την ανάγκη να κατανοήσουμε τους γύρω μας και να γίνουμε 

αποδεκτοί από αυτούς ή με διαφορετική διατύπωση, αν καταφέρουμε το παζλ 

όλων των προσωπικών χαρακτηριστικών μας να ενσωματώσει και αναλύσει το 

                                                 
315 Rosenberg, M. (1986a), ό. π. 
316 Markus, H. and Wurf, E. (1987), ό. π.  
317 Kelly, A. G. (1991) The psychology of personal constructs, Vol. 1: Theory and personality, London, 
Routledge. σ. 68  
318 Maisonneuve, J. (2001) Εισαγωγή στην ψυχοκοινωνιολογία, Αθήνα, Τυπωθήτω-Γιώργος Δαρδανός, 
μετάφραση: Νικόλας Χρηστάκης, σ. 146  
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κοινωνικό πλαίσιο των συνανθρώπων μας319, τότε οι όποιες εκφάνσεις του 

«εγώ» μας μπορούν να ευνοήσουν την υιοθέτηση διαφόρων ρόλων. 

Σ’ αυτό το σημείο πρέπει να εντάξουμε την άποψη του Sears320, ο οποίος 

υποστήριζε ότι το άτομο δεν επηρεάζεται μόνο από το κοινωνικό σύνολο και 

τους φορείς του, αλλά ταυτοχρόνως τους επηρεάζει. Το άτομο έχει τη 

δυνατότητα να επιδράσει στον εξωτερικό κόσμο και αν θέλουμε να 

κατανοήσουμε τις κοινωνικές επαφές και αλληλεπιδράσεις, δεν αρκεί μόνο να 

αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά του ατόμου, αλλά και τα χαρακτηριστικά της 

δυάδας και της ομάδας321. Οι συμπρωταγωνιστές μας, ιδωμένοι από μια άλλη 

οπτική γωνία, είναι εκείνοι που μας βοηθούν στο να προσαρμοστούμε 

καλύτερα στα δεδομένα του ρόλου μας. Οι επαφές μεταξύ μας, οι στάσεις που 

θα κρατήσουμε με τους συνανθρώπους μας και όλο αυτό το σφαιρικό πλαίσιο 

αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας, επηρεάζουν (πολλές φορές και 

απρόβλεπτα) την ανάδειξη του ρόλου μας. Όπως προαναφέρθηκε, ο 

εσωτερικός κόσμος του εαυτού συναντά τον εξωτερικό322 κι έτσι μας δίνεται η 

δυνατότητα να επιλέξουμε εκείνα τα συγκεκριμένα στοιχεία, που θα 

ενσωματώσουμε και θα ανακατασκευάσουμε, σαν ανταπάντηση του 

ερεθίσματος που μας δόθηκε. Σαφώς, κατ’ αυτό τον τρόπο η προσωπικότητα 

εξελίσσεται και οι κοινωνικές μας σχέσεις γίνονται κλιμακωτά εύρυθμες. 

 

 

 

                                                 
319 Λεονταρή, Α. (1996), ό. π., σ. 69 
320 Sears, R. R. (1951) A theoretical framework for personality and social behaviour, American 
psychologist, 6, 476-483 
321 Πίσω από την προσωπικότητα του ατόμου υπάρχει όμως και η εμπειρία της μάθησης. Διανοητικά, 
γνωστικά σχήματα, που μας βοηθούν να κατανοήσουμε το άτομο και τους ρόλους του. Οι φορείς της 
κοινωνικοποίησης δεν μπορούν να απορρίψουν, ούτε να αποφύγουν τους νόμους της μάθησης, 
αναφορικά με τα αντικείμενα φροντίδας τους (άτομα).  
322 Βλ. και Zavalloni, M. (1993) Identity and hyperidentities. The representational foundation of self and 
culture, Papers on social representation, Vol. 2 (3), 218-235  
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Β.4. Ταυτότητα και ομάδες αναφοράς 

  

Είχαμε πιο πριν αναφέρει ότι η αυτοεκτίμηση είναι η αξιολόγηση των 

στάσεων του εαυτού. Αν λοιπόν, δεν έχουμε συναίσθηση της προσωπικής μας 

αξίας και δεν μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε τις επιθυμίες και τους 

σκοπούς μας, ενδέχεται και να υποφέρουμε, αγόμενοι και φερόμενοι, εν μέσω 

θεμάτων που δεν θα έπρεπε να έχουν βαρύνουσα σημασία αναφορικά με την 

εξερεύνηση της ταυτότητας. 

Η ταυτότητά μας πρέπει να προσδιοριστεί προκειμένου η προσωπικότητά μας 

ν’ αναδιπλωθεί και να εκφραστεί. Η έννοια της ταυτότητας έχει διττή και 

διφορούμενη σημασία. Ενέχει το απόλυτα προσωπικό μας στίγμα, που είναι 

ξεχωριστό και μοναδικό και την κοινωνική μας υπόσταση, που υποδηλώνει ότι 

προκειμένου να μπορούμε να συναναστραφούμε με τους άλλους είμαστε 

όμοιοι και ίσοι μαζί τους323. Υπάρχει η λεγόμενη προσωπική ταυτότητα και η 

λεγόμενη κοινωνική ταυτότητα. Με την εμφάνιση της κοινωνικής ταυτότητας, 

ο καθένας μας περνά στη διαδικασία της «αποπροσωποποίησης324», 

προκειμένου να ενταχθεί στo πλαίσιo των κοινωνικών χαρακτηριστικών και 

δράσεων, που του ταιριάζουν περισσότερο. 

«Η ταυτότητα…αναφέρεται σε κάποια ειδοποιά χαρακτηριστικά, σε ενότητα 

ιδιαιτεροτήτων (το αυτό) επί τη βάσει της οποίας μια συγκεκριμένη οντότητα 

αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή ατομικότητα μέσα σε ένα σύνολο ομοίων ή 

κοινών οντοτήτων325». Το αυτό ποτέ δεν συγχέεται με κάτι άλλο. Διατηρεί 

πάντα τη μοναδικότητά του, γι’ αυτό και σχετίζεται με την ταυτότητά του 

καθένα. 

                                                 
323 Maisonneuve, J. (2001), ό. π.   
324 Γεωργογιάννης, Π. (1995) Θεωρίες της Κοινωνικής ψυχολογίας, Αθήνα, Gutenberg, σ. 164 
325 Τσιβάκου, Ι. (2000) Το οδοιπορικό του εαυτού, στον χώρο της εργασίας, Αθήνα, θεμέλιο, σ. 22 
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Η ταυτότητα διαμορφώνεται σαν ένα στοιχείο διαφοροποίησης μέσα στο 

κοινωνικό πλαίσιο, και κυρίως καταδεικνύει την δυνατότητα που έχουμε να 

δρούμε ανεξάρτητα και να σκεπτόμαστε με τα ιδιαίτερα, ατομικά 

χαρακτηριστικά του νου. 

Αναμφίβολα, η αξιολόγηση των πράξεων, των στάσεων και των ιδεών μας 

ποτέ δεν είναι αποφορτισμένη συναισθηματικά. Η αξιολόγησή επιφέρει την 

συνειδητοποίηση του εαυτού. Η συνειδητοποίηση του εαυτού, σημαίνει πέραν 

των όσων αναφέρθηκαν και να έχουμε ενεργό παρουσία, να μπορούμε να 

δίνουμε το στίγμα μας σε ό, τι θεωρούμε ότι έχει νόημα για μας, να λαμβάνει η 

κοινωνική διάσταση, στην οποία κινούμαστε (ή αλλιώς η ομάδα αναφοράς 

μας) και στοιχεία από τη βιογραφία μας. Η σύνδεση αυτοαξιολόγησης και 

αυτοεκτίμησης είναι αδιάτρητη. Η αυτοεκτίμηση, πέρα από τα παραπάνω, 

κρύβει και την συνειδητοποιημένη σύγκριση ανάμεσα στην επιθυμητή 

παρουσία του εαυτού μας και στο τι ο ίδιος αντιλαμβάνεται ως πραγματικό 

και άρα αποδεκτό. 

Κάνοντας μια σύντομη περιήγηση στις ομάδες αναφοράς326 και σύμφωνα με 

τους ερευνητές, τα στοιχεία συγκλίνουν στο να ονομάζονται έτσι οι ομάδες 

στις οποίες το άτομο ανήκει ή στις οποίες ευελπιστεί ν’ αναμιχθεί. Οι ομάδες 

αυτές μεταβάλλονται, δεν έχουν δηλαδή σταθερή δομή και είναι 

ποικιλόμορφες. Ουσιαστικά ο ρόλος τους είναι να μεσολαβούν μεταξύ των 

κοινωνικών προτύπων και των προσωπικών τελικών επιλογών. Το σημείο στο 

οποίο πρέπει να σταθούμε είναι το ότι η επιλογή μας ως προς τις ομάδες 

αναφοράς μας υποδηλώνει τις επιδιώξεις μας και κατ’ επέκτασιν, έπειτα από 

διάφορες διεργασίες, την «αυτοεκτίμησή» μας. Προκειμένου να 

                                                 
326 Maisonneuve, J. ό. π., σ. 91  
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αλληλεπιδράσουμε με αποτελεσματικό τρόπο, απαιτείται να έχουμε στο 

μυαλό μας μια αναπαράσταση του πώς λειτουργούν οι άλλοι.  

Προεκτείνοντας το ζήτημα των ομάδων αναφοράς και το κατά πόσο μας 

επηρεάζουν στην έκφρασή μας, θα μιλήσουμε για ελευθερία έκφρασης, 

δηλαδή για το κατά πόσο οι επιλογές και οι επιθυμίες μας συμβαίνουν τελικά 

στην καθημερινή μας ζωή. Η ελευθερία έκφρασης είναι στοιχείο της 

ατομικότητάς μας και μπορεί να γίνει κατανοητή μόνο μέσω εμπειριών που 

συλλέγουμε, προτού αποφασίσουμε να κάνουμε κάτι. Δηλαδή η συμπεριφορά 

μας κυμαίνεται αναλογικά με την χωροχρονικότητα την συγκεκριμένη στιγμή 

που πάρθηκε μια απόφαση, και το κοινωνικό πλαίσιο, που μας περιβάλλει, 

όμως η τελική μας ενέργεια είναι θέμα καθαρά αυτόβουλης σκέψης327. 

Στους σύγχρονους κοινωνικούς μετασχηματισμούς οι άνθρωποι δρουν και 

σκέφτονται με βάση τις επικρατούσες αξίες και αρχές και την αλληλεπίδραση 

με τα υπόλοιπα μέλη με τα οποία συμβιούν.  

Θα πρέπει να γίνει σαφές ότι η επιρροή του κοινωνικού διαφέρει από άτομο 

σε άτομο σύμφωνα με τη μόρφωση, την κοινωνικοοικονομική κατάσταση, τη 

βιογραφία το συγκεκριμένο χώρο και τόπο. 

Είναι δεδομένο ότι ο βαθμός και η ένταση της επίδρασης του κοινωνικού 

χαρακτηρίζεται από τη δομή της προσωπικότητας του κάθε ατόμου328. 

  

Β.5. Προσωπικότητα και «εγώ» 

 

«Η προσωπικότητα αντιπροσωπεύει εκείνα τα χαρακτηριστικά του ατόμου, 

που καλύπτουν σταθερά σχήματα συναισθημάτων, σκέψης και 
                                                 
327 Searle, J. (1999) Νους, εγκέφαλος και επιστήμη. 2η έκδοση, μετάφραση: Κ. Χατζηκυριακού, 
Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, σ. 95 
328 Bandura, A. and Walters, R. (1963) Social learning and personality development, New York, Holt, 
Rinehart and Winston 
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συμπεριφοράς329». Το 1939 ο Hartmann330 παρουσίασε μια μελέτη για τις 

πτυχές της προσωπικότητας, που βασιζόταν στο «εγώ», για το οποίο τόνισε 

πως μπορεί να διατηρήσει την αυτοτέλειά του και να δράσει ανεξάρτητα από 

το «αυτό» και το «υπερεγώ331». Πρόκειται για τις επονομαζόμενες 

«αυτόνομες λειτουργίες του «εγώ»». Η θεωρία του Freud ότι το «εγώ» 

χρησιμεύει αποκλειστικά στο να μειωθεί το άγχος αρχίζει να αμφισβητείται. 

Υιοθετείται η άποψη ότι η προσωπικότητα έχει ανάγκη από στοιχεία 

προσαρμοστικότητας και συναίσθησης της πραγματικότητας332, τα οποία τα 

παρέχει το «εγώ», με το ρόλο του ρυθμιστή που λειτουργεί σαν ένας 

παράγοντας εξισορρόπησης, μέσα από διαδικασίες προσπάθειας να 

αντιληφθούμε το πραγματικό και να το αποδεχθούμε με ώριμη και κριτική 

σκέψη. 

Η ψυχολογία του «εγώ» δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να μπορέσει ο εαυτός 

να προσαρμόζεται στις κοινωνικές απαιτήσεις και παραδοχές. Η ψυχική υγεία 

σχετίζεται ιδιαίτερα με τη δυνατότητα του να προσαρμοστεί στα κοινωνικά 

πρότυπα και προσδοκίες και η κάθε παρέκκλιση από αυτά μπορεί να έχει ως 

αποτέλεσμα την αρνητική αυτοεκτίμηση. Ας θυμηθούμε τον James, που 

μιλούσε για επιτυχίες προς επιδιώξεις, δηλαδή αύξηση της αυτοεκτίμησης ή 

μείωσή της ανάλογα με το πώς εκτιμούν οι «σημαντικοί άλλοι333» τα «θέλω» 

μας. Η αυτοαξιολόγησή, που είναι ο κριτής της αυτοεκτίμησής, προϋποθέτει 

ότι η κάθε πτυχή της συμπεριφοράς προέρχεται από την προσωπικότητα.  

                                                 
329 Ποταμιάνος, Γρ. και συνεργάτες (1999) Θεωρίες προσωπικότητας και κλινική πρακτική, Αθήνα, 
Ελληνικά γράμματα, τρίτη έκδοση, σ.17 
330 Hartmann, H. (1939) Ego psychology and the problem of adaptation, International Universities 
Press 40-42  
331 Ποταμιάνος, Γρ., ό. π., σ. 144 
332 Ποταμιάνος, Γρ., ό. π., σ. 145 
333 Cooley, C. H. (1922), ό. π. 
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Η συμπεριφορά στηρίζεται και ξετυλίγεται μέσα από ερμηνείες της 

καθημερινότητάς μας, που μας οδηγούν σε συγκεκριμένες πράξεις. Κοινός 

τόπος είναι ότι οι πράξεις μας εξαρτώνται από σχηματοποιημένες προθέσεις, 

που αναδεικνύουν το πόσο η προσωπικότητά μας έχει προσαρμοστεί στην 

κοινωνική πραγματικότητα. Μέσα από μια διαδικασία ιεραρχικής 

επισκόπησης των επιθυμιών μας, το «εγώ» μας ικανοποιείται αν πετύχει τις 

επιθυμίες του αυτές. Θέτουμε στόχους κι όσο υψηλότεροι είναι, τόσο 

περισσότερο προσπαθούμε334, τόσο περισσότερο αυτοεκτιμούμαστε. 

Όλες οι συμπεριφοριστικές απόψεις που έχουν διατυπωθεί κατά διαστήματα 

συγκλίνουν σε ένα βασικό στοιχείο, που αφορά στη δομή της 

προσωπικότητας: την έννοια της αντίδρασης ή απόκρισης. Ο εαυτός μπορεί 

να αποκριθεί απλά, ή περισσότερο σύνθετα σε ορισμένα γεγονότα, που 

πλαισιώνουν μια προκειμένη στιγμή της ζωής. Υπάρχουν, άρα, ορισμένα 

ερεθίσματα, που ενισχύουν τις όποιες αντιδράσεις.  

Η κοινωνικογνωστική θεωρία, της οποίας κύριοι εκπρόσωποι είναι οι 

Bandura335 και ο Mischel336, αποδίδει σημαίνουσα βαρύτητα στις κοινωνικές 

καταβολές των ανθρώπων και στις γνωστικές λειτουργίες και δυνατότητες 

που έχουν. Οι συγγραφείς δεν διαχωρίζουν τα κίνητρα, τις επιθυμίες των 

ατόμων, από τις αντιδράσεις τους, συναισθηματικές ή απλώς οργανικές. 

Υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ περιβάλλοντος και οργανισμού του ατόμου, 

που διαφαίνεται στην καθημερινή του ζωή337.  

 

                                                 
334 Carrer, S. C. and Scheier, F. M. (1996) Perspectives on personality (3rd edition), London, Allyn and 
Bacon. σ. 526 
335 Bandura, A. (1977) Social learning theory, Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall 
336 Mischel, W. (1976) Introduction to personality, New York, Holt, Rinehart and Winston  
337 Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι η μάθηση τελεί υπό ανεξαρτησία, αναφορικά με τις 
κοινωνικές επιβραβεύσεις ή ανταμοιβές, γιατί οι άνθρωποι ως δρώντα ενεργά όντα, έχουν τη 
δυνατότητα να σχηματοποιούν το πεπρωμένο τους. 
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Β.6. Στίγμα 

 

Στην πρώτη μας επαφή με τους ανθρώπους προβαίνουμε σε αρχικές 

προβλέψεις γι’ αυτούς. Τους εντάσσουμε δηλαδή σε κατηγορίες. Όταν 

κάποιος άνθρωπος παρουσιάσει ένα διαφορετικό χαρακτηριστικό -συνήθως 

λιγότερο επιθυμητό- σε σχέση με την αρχική μας πρόβλεψη, τότε θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι θεωρείται «στιγματισμένος»338. 

Ως άνθρωποι με συγκεκριμένα βιώματα και με σύμμαχο την ικανότητα της 

σκέψης και της κρίσης πάνω σε διάφορα ζητήματα, εύκολα μπαίνουμε στη 

διαδικασία της κατηγοριοποίησης των συνανθρώπων μας. Στο μυαλό 

προϋπάρχουν ορισμένες αξιώσεις που έχουμε για τα άτομα που μας 

περιβάλλουν κι αυτά με τη σειρά τους εμφανίζουν μια «δυνητική» κοινωνική 

ταυτότητα, αρχικά, και μια «πραγματική» κοινωνική ταυτότητα, στη 

συνέχεια. Η δεύτερη παρουσιάζεται όταν αφού έχουμε επικοινωνήσει με το 

άλλο άτομο αντιλαμβανόμαστε ότι η κατηγορία στην οποία τον εντάξαμε, 

κρίνοντας από ένα μειονέκτημα, ένα ελάττωμα ή γενικότερα ένα λιγότερο 

επιθυμητό στοιχείο της προσωπικότητάς του, δεν του ταιριάζει. 

Άτομα που διαφέρουν από την κανονικότητα – όπως αυτή παράγεται 

κοινωνικά – άκοπα εντάσσονται σε ομάδες ως στιγματισμένα, επειδή μη 

έχοντας τις ίδιες δυνατότητες με μας, δε μπορούν να έχουν ουτε τις ίδιες 

ευκαιρίες. Προσπαθώντας να δικαιολογήσουμε την επιλογή μας μπαίνουμε 

στη διαδικασία να αναπτύσσουμε ακόμα και ολόκληρες θεωρίες βασιζόμενοι 

τελικά όχι στο χαρακτηριστικό που μας βοήθησε στο να κρίνουμε σε πρώτο 

πλάνο, αλλά στη διαφορά μας αναφορικά με την κοινωνική τάξη στην οποία 

                                                 
338 Goffman, E. (2001) Στίγμα, σημειώσεις για τη διαχείριση της φθαρμένης ταυτότητας, Αθήνα, 
Αλεξάνδρεια 
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ανήκει το άτομο αυτό, για παράδειγμα. Είναι ανάγκη η κρίση μας να 

παρουσιαστεί ως λογική. 

Θεωρούμε ότι το ασκούμενο επάγγελμα σε μεγάλο ή μικρότερο βαθμό 

καταδεικνύει την ευφυΐα ή τις ικανότητες του ατόμου. Ένα άτομο που ασκεί 

για οποιοδήποτε λόγο ένα επάγγελμα με χαμηλή κοινωνική αποδοχή, όπως 

λόγου χάρη καθαρίστρια, οδηγός λεωφορείου ή χειρώνακτας εργάτης 

αυτόματα παρουσιάζεται ως λιγότερο ικανό, αφελές, γραφικό ή και μειωμένης 

αντίληψης. 

Το αυθαίρετο της θέσης αυτής γίνεται κραυγαλέο στην περίπτωση των 

οικονομικών μεταναστών/ προσφύγων, οι οποίοι αν και κατέχουν 

πανεπιστημιακούς τίτλους δεν απολαμβάνουν το σεβασμό των Ελλήνων 

ομολόγων τους.   

Αν επιχειρήσουμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό των «στιγματισμένων» 

ανθρώπων με τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας, θα καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα ότι μια τέτοια σύγκριση δεν απέχει πολύ από ό, τι συμβαίνει 

στην πραγματικότητα. Η αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προσχολικής 

ηλικίας φανερώνει ότι οι ίδιοι νιώθουν «στιγματισμένοι» στις συναναστροφές 

τους με εκπροσώπους άλλων επαγγελματικών κλάδων και γενικότερα στις 

καθημερινές επαφές τους, με τους γονείς των μαθητών τους, με τους 

συναδέλφους από τις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, ακόμη και με τον 

μικρόκοσμο της περιοχής στην οποία ζουν. 

Σε παρακάτω σημείο θα δούμε ότι οι εκπαιδευτικοί συχνά νιώθουν ότι είναι 

συνεχώς εκτεθειμένοι-κύριοι πρωταγωνιστές σε μια παράσταση που 

ανεβαίνει κάθε μέρα και άρα οφείλουν να παίξουν καλά το ρόλο τους, γιατί 

κρίνονται ανά πάσα στιγμή. Ο Goffman αναφέρει ότι ο στιγματισμένος νιώθει 

σα να βρίσκεται «στη σκηνή» και πάντοτε προσμετρά την εντύπωση που δίνει 
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σε εκείνους, με τους οποίους επικοινωνεί. Αυτό συμβαίνει επειδή νιώθει ότι αν 

κάτι εκληφθεί διαφορετικά έως και απαξιωτικά γι’ αυτόν θα επιβαρύνει την 

ήδη βεβαρυμένη θέση του. 

Ας σημειώσουμε ότι ένα χαρακτηριστικό των στιγματισμένων είναι η 

αβεβαιότητα για την κοινωνική τους θέση (status) ή αλλιώς κοινωνική 

ταυτότητα, όπως ο Goffman την αναφέρει339. 

 

Τέλος, θα ήταν παράλειψη εάν δεν υπογραμμίζαμε το ρόλο των ίδιων των 

εκπαιδευτικών αναφορικά με την κοινωνική αποδοχή και το σεβασμό που 

απολαμβάνουν και κατά συνέπεια για την αυτοεικόνα τους. Σύμφωνα με τον 

Chomsky340, η σκέψη των μελών της κοινότητας υποβάλλεται σε διαρκή 

έλεγχο της σκέψης του κοινού από ιθύνοντες, κυρίως κρατικούς φορείς και 

μηχανισμούς, που αποζητούν μονάχα τη χειραγώγησή του (του κοινού) και 

προτιμούν τις κοινωνικές διαστρωματώσεις ως έχουν. «Όλες οι κοινωνικές 

διατάξεις λειτουργούν μόνο στο βαθμό, που ο λαϊκός αγώνας τους δίνει 

υπόσταση341».  

Μετά την εκλαϊκευση της γνώσης και ιδιαίτερα της εκπαιδευτικής γνώσης οι 

εκπαιδευτικοί της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αντιμετώπισαν οξύτατη κρίση 

αυτοεικόνας (αλλού περισσότερο κι αλλού λιγότερο), η οποία οδήγησε σε 

επιστημονική και προσωπική ανασφάλεια. Στη χώρα μας η εικόνα των 

εκπαιδευτικών και ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας 
                                                 
339 Όσοι θεωρούνται στιγματισμένοι, έχουν ορισμένους συμπαραστάτες, τους λεγόμενους «επαΐοντες». 
Οι άνθρωποι αυτοί είναι όσοι μπορούν να επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν τους 
«στιγματισμένους». Είναι μεν οι ίδιοι «φυσιολογικοί» αλλά έχουν τη δυνατότητα να αντιληφθούν 
καλύτερα τα όσα ισχύουν για τη στιγματισμένη ομάδα. Στην επικοινωνία με τους «επαΐοντες» οι 
στιγματισμένοι δεν νιώθουν άβολα, γιατί ό, τι εισάγεται στη μεταξύ τους συζήτηση, δεν χρειάζεται να το 
ελέγχουν, και μπορεί να θεωρηθούν (από τους «επαΐοντες») ακόμη και συνηθισμένοι άνθρωποι. Πρέπει 
να ομολογήσουμε ότι αρκετές φορές αναρωτηθήκαμε αν ανήκουμε στους συμπονετικούς άλλους και 
άρα μοιραζόμαστε το στίγμα τους, έχοντας προσωπική εμπειρία που μας έκανε να αλλάξουμε τον τρόπο 
σκέψης μας, και κατά πόσο αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί στα κίνητρα της έρευνάς μας. 
340 Chomsky, N. (2000) Νέα τάξη, μυστικά και ψέματα, Αθήνα, Νέα σύνορα, εκδ.οργ. Λιβάνη  
341 Τη δεκαετία του ’80 οι Βρεταννοί δάσκαλοι είχαν γεμίσει τις πόλεις με αυτοκόλλητα συνθήματα με τη 
φράση «If you can read this, thank a teacher». 
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συνέχισε να υποβαθμίζεται εξαιτίας του μεγάλου αριθμού πτυχιούχων και τη 

φτωχή επαγγελματική τους αποκατάσταση. Σε αυτό είναι πιθανό να έχει 

συμβάλει η παραδοσιακή αποβολή της προσχολικής εκπαίδευσης από την 

υποχρεωτική εκπαίδευση στη χώρα μας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107

Γ. Μεθοδολογία 

 

Στόχος αυτής της έρευνας είναι να αποσαφηνιστεί η κοινωνική αποδοχή των 

εκπαιδευτικών και συγκεκριμένα η κοινωνική αποδοχή που απολαμβάνουν οι 

εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας. Κατά πρώτον θα επιχειρήσουμε να 

αποδόσουμε την εικόνα που οι ίδιοι έχουν για τον εαυτό τους και κατά 

δεύτερον την εικόνα που σχηματίζουν γι’ αυτούς οι εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τρίτον, θα 

επιχειρήσουμε να εξετάσουμε το φαινόμενο της υπερεκπροσώπησης των 

γυναικών στα διδακτικά επαγγέλματα. Κατά μεγάλο ποσοστό στο 

εκπαιδευτικό επάγγελμα συγκεντρώνονται γυναίκες. Αυτό αποτέλεσε και 

έναν από τους βασικούς προβληματισμούς μας, που τον συζητήσαμε με τους 

εκπαιδευτικούς342,343 στο πλαίσιο των συνεντεύξεων που εξασφαλίσαμε από 

αυτούς. 

Αφορμή για την διεξαγωγή της εν λόγω έρευνας ήταν η εμπειρία μας στο 

χώρο της προσχολικής ηλικίας σε συνδυασμό με τις κρίσεις και τα σχόλια 

μελών άλλων επαγγελματικών ομάδων. Καταλάβαμε ότι η επιστημονική 

επάρκεια των εκπαιδευτικών και κατά συνέπεια το κύρος του επαγγέλματός 

τους υποτιμούνταν, παρά την ολοένα αυξανόμενη σημασία της προσχολικής 

εμπειρίας και των θετικών της αποτελεσμάτων στη σχολική θητεία.  

Οι θεματικοί άξονες, που αποτέλεσαν τη βάση στην οποία κινηθήκαμε, 

συγκροτήθηκαν με αφετηρία τα παρακάτω ερωτήματά μας: πρώτον πώς 

                                                 
342 Για να αποφύγουμε την κοινωνικά ευαισθητοποιημένη ορολογία (νηπιαγωγοί, δάσκαλοι, καθηγητές) 
θα αναφερόμαστε στους εκπαιδευτικούς της καθεμιάς βαθμίδας ως εξής: εκπαιδευτικοί προσχολικής 
ηλικίας, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
343 Αρχική μας σκέψη ήταν να πάρουμε συνεντεύξεις και από εκπροσώπους άλλων επαγγελμάτων. Η 
σκέψη μας αυτή αφορούσε αξιωματούχους και συμβούλους του Υπουργείου Παιδείας, ερευνητές του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. α. Χωρίς να υποτιμούμε το ρόλο των αξιωματούχων της εκπαίδευσης, 
θεωρήσαμε σκόπιμο να επικεντρωθούμε στους εκπαιδευτικούς, διότι είμαστε ικανότεροι να 
αποκωδικοποιήσουμε το λόγο τους, λόγω της συναναστροφής μας μαζί τους.  
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αντιμετωπίζονται σήμερα οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας στην Ελλάδα 

αναφορικά με την επιστημονική τους κατάρτηση, την παιδαγωγική τους 

προσφορά και την επαγγελματική τους ανεξαρτησία στο πλαίσιο της 

δημοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας. Δεύτερον, οι επαγγελματικές τους 

προσδοκίες και προοπτικές ως γυναίκες στο πλαίσιο των στερεοτύπων και 

προκαταλήψεων της ελληνικής κοινωνίας.   

 

Γ.1. Επιλογή ερευνητικής μεθόδου 

 

Για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας επιλέχθηκε η ποιοτική μέθοδος. Οι 

ερευνητικές μέθοδοι διακρίνονται σε ποιοτικές και ποσοτικές.  

Οι ποσοτικές αναλύουν την ποσότητα εμφάνισης του φαινομένου που 

εξετάζεται και οι ποιοτικές αναφέρονται στο είδος, στο συγκεκριμένο 

χαρακτήρα του φαινομένου344. Και οι δύο μέθοδοι δίνουν τη δυνατότητα στον 

ερευνητή να προσεγγίσει ένα ερευνητικό πεδίο και να επικεντρωθεί σε αυτό. 

Οι ποιοτικές μέθοδοι έχουν μια φυσιολογική ροή και κατά ένα μεγάλο βαθμό 

δεν είναι κατευθυνόμενες από τον ερευνητή. Οι Lincoln και Guba, εξάλλου, 

έγραφαν το 1985345 ότι οι ποιοτικές μέθοδοι είναι φυσικές. Ο ερευνητής έτσι 

μπορεί να διεισδύσει στην προσωπικότητα των υποκειμένων346 και να 

κατανοήσει τις κοινωνικές επιρροές που τα υποκείμενα έχουν δεχτεί347. 

Ο ερευνητής που ακολουθεί ποιοτική μέθοδο παρατηρεί, παίρνει 

συνεντεύξεις, κρατά σημειώσεις, περιγράφει και ερμηνεύει τα φαινόμενα 

όπως ακριβώς έχουν. Όταν ο ερευνητής εργάζεται πάνω στο πεδίο που 

                                                 
344 Kvale, S. (1996) Interviews, an introduction to qualitative research interviewing, Thousand Oaks, 
SAGE Publications, σ. 67 
345 Lincoln, Y. S. and Guba, E. (1985) Naturalistic Inquiry, SAGE, Beverly Hills 
346 Ενίοτε θα αναφερόμαστε στα υποκείμενα και με την ορολογία ερωτώμενοι 
347 Παπαγεωργίου Γ. (1998) Μέθοδοι στην Κοινωνιολογική Ερευνα, Αθήνα, Τυπωθήτω, σελ. 9-10 
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μελετά, είναι πάντα ενεργός, γιατί οι ποιοτικές μέθοδοι απαιτούν να γίνεται 

χρήση όλων εκείνων των στοιχείων, που ο ερευνητής συναντά: σχόλια από 

όσους σχετίζονται με το αντικείμενο, κάτι που ο ίδιος παρατηρεί, ακόμα και 

τον τρόπο που τα υποκείμενα κάθονται ή συνομιλούν348. Οφείλει να 

καταγράψει τα γεγονότα, αλλά ταυτοχρόνως έρχεται αντιμέτωπος με τον ίδιο 

του τον εαυτό. Αναλαμβάνει να συνδυάσει με ένα λογικό τρόπο δεδομένα, 

στοιχεία και καταστάσεις ώστε να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα από τα όσα 

παρατηρεί. Αυτό συμβαίνει μέσω του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβάνεται 

την παρουσία των πραγμάτων και τη σπουδαιότητά τους. Πρόκειται άλλωστε, 

για ένα κύριο στοιχείο των ποιοτικών μεθόδων: ο ερευνητής πρέπει να ξέρει 

σε τι θα δώσει έμφαση και τι θα παραλείψει349. Η συναίσθηση του τι είναι 

σημαντικό και το πλαίσιο, μέσα στο οποίο αυτό θα ερευνηθεί, υπόκειται στις 

ικανότητες του ερευνητή. O Peshkin350 παρομοίασε τα υποκειμενικά στοιχεία 

του ερευνητή με μια θετική «έκρηξη». Είναι ο ερευνητής που θα ζωντανέψει 

τα ουσιώδη στοιχεία της έρευνας και θα κρίνει τι να συμπεριληφθεί στα 

αποτελέσματα και τι όχι. Πάντα, όμως, θα πρέπει να λαμβάνουμε υπ’ όψη μας 

την υποκειμενικότητά μας, ως ερευνητές, παρά τις προσπάθειες για 

αντικειμενική έρευνα. 

Οι ποιοτικές μέθοδοι επιβάλλουν στον ερευνητή να προσδώσει σημασία στην 

συμπεριφορά του υποκειμένου, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Η παρατήρηση δεν 

ολοκληρώνεται ούτε σε αυτό το στάδιο ούτε στην περιγραφή, που έπεται. 

Επιπρόσθετα, οι μέθοδοι αυτές δίνουν την ευκαιρία στον ερευνητή να 

στοχεύσει στο τι σημαίνει για τα υποκείμενα η εμπειρία για την οποία μιλούν, 

                                                 
348 Eisner, W. E. (1991) The enlightened eye, qualitative inquiry and the enhancement of educational 
practice, New York, Macmillan, σ. 217 
349 Eisner, W. E. (1991) ό. π., σ. 36  
350 Peshkin, (1985) Virtuous subjectivity in the participant observer’s, I’s. Στο D. Bery και K. K. Smith 
(eds.) Exploring clinical methods for sound research, SAGE, Beverly Hills 
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με άλλα λόγια, να εμβαθύνει. Αυτό που συμβαίνει είναι μια «λεπτή» 

περιγραφή351 από την πλευρά των ερευνητών. Πέρα, όμως, από τη λεπτομερή 

ανάλυση, οι ποιοτικές μέθοδοι καταγράφουν τη «φωνή» του υποκειμένου και 

τις εκφράσεις του352. Αν προχωρήσουμε αυτό το δεδομένο παραπέρα, 

συμπεραίνουμε ότι λειτουργεί και αντίστροφα. Δηλαδή, δεν περιγράφονται 

στις ποιοτικές μεθόδους μόνο τα υποκείμενα, αλλά και ο ίδιος ο ερευνητής. Το 

κείμενο αποδεικνύει πως δεν βρίσκεται πίσω από τις γραμμές μια μηχανή, 

αλλά ένας άνθρωπος και μερικές φορές ίσως είναι ανειλικρινές, υποκριτικό353 

το ότι καλυπτόμαστε πίσω από το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, ή το τρίτο 

ενικό (π.χ. «εμείς» ή «ο ερευνητής»). 

Εκείνο που έχει βαρύτητα στις ποιοτικές μεθόδους είναι η κρίση του ερευνητή 

και όσων θα διαβάσουν την έρευνα, γιατί δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία, 

που να βεβαιώνουν αν τα αποτελέσματα έχουν ή όχι ισχύ354. Κάτι τέτοιο δεν 

μας απέτρεψε καθόλου από το να ακολουθήσουμε την ποιοτική μέθοδο, γιατί, 

μέσω των λεγομένων των υποκειμένων, μπορέσαμε να αποδώσουμε 

αναλυτικά τα τεκταινόμενα στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα. 

 

Γ.2. Αναφορά στη μεθοδολογία της κοινωνικά θεμελιωμένης 

θεωρίας 

 

Η θεωρία αυτή αναπτύχθηκε από τους Glaser και Strauss και θα μπορούσε να 

οριστεί ως «μια γενική μεθοδολογία για τη δημιουργία ενός πορίσματος, που 

                                                 
351 Geertz, C. (1973) The interpretation of cultures, New York, Basic books 
352 Eisner, W. E. (1991) ό. π. 
353 Eisner, W. E. (1991) ό. π. 
354 Eisner, W. E. (1991), ό. π., σ. 39 
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δομείται και βασίζεται σε δεδομένα που έχουν συλλεχθεί συστηματικά και 

αναλυθεί355». 

Οι Strauss και Corbin έβλεπαν τη μεθοδολογία της κοινωνικά θεμελιωμένης 

θεωρίας σαν μια γενική μέθοδο που απευθυνόταν και σε ποιοτικές και 

ποσοτικές έρευνες. Η μεγαλύτερη επιρροή της διαφαίνεται στις ποιοτικές. 

Το κύριο χαρακτηριστικό της είναι ότι καμία θεωρητική υπόθεση δεν μπορεί 

να σταθεί έξω από την έρευνα. Οι οποιεσδήποτε γενικεύσεις αναφορικά με 

την θεωρία προκύπτουν από τις ίδιες τις συλλεχθείσες πληροφορίες. 

Τα βασικότερα σημεία της θεωρίας αυτής συνίστανται στα εξής: πρώτον, ο 

ερευνητής αλληλεπιδρά συνεχώς με τις πληροφορίες και θέτει ερωτήματα, 

που έχουν δημιουργηθεί για να γενικευθεί η θεωρία και οι παρεμφερείς 

συλλογισμοί. Συγκρίνει, σκέφτεται ό, τι παρατηρεί, προβαίνει σε υποθέσεις 

και συνθέτει σχέδια, μέσω των οποίων ελέγχει τις πληροφορίες. Ο ερευνητής 

ακολουθεί, λοιπόν, ένα είδος «αποκωδικοποίησης και κατηγοριοποίησης»356 

των διαρκώς παραγόμενων πληροφοριών κι έτσι το ερευνητικό ερώτημα 

προκύπτει ως φυσικό επακόλουθο. Κατά δεύτερον, στη διάρκεια συλλογής 

των πληροφοριών, αρχίζει να συλλέγει πληροφορίες, οι οποίες του δίνουν τη 

δυνατότητα να καλύψει τα κενά στη θεωρητική του φόρμουλα. Σε τρίτη φάση, 

ο ερευνητής συλλαμβάνει πώς οι υποθετικοί κώδικες σχετίζονται μεταξύ τους 

σαν υποθέσεις, έτοιμες να αναπτυχθούν μέσα στη θεωρία. Κατά τέταρτον, 

προκειμένου να ξεχωρίσει τους πολυποίκιλους δεσμούς των χαρακτηριστικών 

της κάθε πληροφορίας, ο ερευνητής προβαίνει σε ερωτήσεις, όπως «ποιος», 

«πότε», «πού», «τι», «πώς», «πόσο πολύ» και «γιατί». Όσες περισσότερες 

πληροφορίες ο αναγνώστης μπορέσει να διακρίνει, τόσο ευκολότερα κατανοεί 

                                                 
355 Strauss, A. and Corbin, J. (1994) Grounded theory methodology: An overview. Στο N. K. Denzin and 
Y. S. Lincoln (eds.), Handbook of qualitative research (σελ. 117-142). Thousand Oaks, CA: SAGE, σ. 273 
356 Παληός, Ζ. (2006) Υπό έκδοση 
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την εμπλοκή των σχέσεων και τη λεπτομερειακή τους κατανόηση και 

ανάλυση357. 

Η μεθοδολογία της κοινωνικά θεμελιωμένης θεωρίας βασίζεται σε 

ανταλλαγές, στις οποίες τα υποκείμενα μπορούν να μιλήσουν ξανά, να 

διευκρινίσουν και να εξηγήσουν περαιτέρω τις αντιλήψεις τους. Αυτές οι 

επεξηγήσεις δεν παρουσιάζουν απλώς ακαδημαϊκό ή ερευνητικό 

ενδιαφέρον358, αλλά μπορούν να έχουν και πρακτικές συνδέσεις με το τι 

υπονοείται πραγματικά, τι κρύβεται πίσω από τα λεγόμενα. 

Αυτή η μεθοδολογία σχηματοποιήθηκε αρχικά για την περιγραφή και 

θεμελίωση της θεωρίας, που βασίζεται σε εμπειρικές συζητήσεις. Στη βάση 

των απόψεων που τα υποκείμενα εκφράζουν, ο ερευνητής αναλαμβάνει την 

ευθύνη να ερμηνεύσει τις πληροφορίες και να τις χρησιμοποιήσει ως θεμέλιο 

λίθο για τη γενίκευση της θεωρίας, που γεννιέται. Σε αυτή του την 

προσπάθεια ξεπροβάλλουν ως αρωγοί τα «μέσα» (οι μέθοδοι) της 

«θετικιστικής» μεθοδολογίας, όπως τα ερωτηματολόγια, οι συνεντεύξεις, η 

παρατήρηση κ. ά. . Το ότι διαρκώς τίθεται υπό έλεγχο μια τέτοια θεωρία 

παρακινεί τον ερευνητή στη διαδικασία εύρεσης επιβεβαιώσεων και 

σταθερών για υποθέσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της έρευνας (σε 

αντίθεση με άλλες ποιοτικές προσεγγίσεις που ίσως αυτή τη διαδικασία την 

αντιλαμβάνονται σαν επακόλουθο των ποσοτικών ερευνών). Όλα ξεκινούν 

από ένα αφηρημένο ερώτημα από την πλευρά του ερευνητή, σαν μια απορία 

που πρέπει να λυθεί. Ο ερευνητής εκφράζει ό, τι του κινούσε την περιέργεια 

                                                 
357 Mertens, M. D. (1998) Research methods in education and psychology, integrating diversity with 
quantitative and qualitative approaches, London, SAGE publications σελ. 170-171 
358 Rubin, J. H. and Rubin, S. I. (1995) Qualitative Interviewing, The art of hearing data. London, 
SAGE Publications, σ. 4 
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αναφορικά με ένα συγκεκριμένο θέμα και επικεντρώνεται στο πώς μπορεί 

αυτό να μελετηθεί359. 

Η μεθοδολογία αυτή, σχετίζεται πολύ με την παρούσα έρευνα. Η ανάλυση που 

επιλέξαμε, περιέχει τόσο τμηματοποιήσεις των δεδομένων όσο και σύγκριση 

μεταξύ τους. Δεν περιέχει όμως απλές αφηγήσεις. Τα υποκείμενα μίλησαν 

όπως επιθυμούσαν, αλλά στη βάση μιας προδιαγεγραμμένης θεματολογίας 

ερωτήσεων, χωρίς ωστόσο να υπάρχει συγκεκριμένη σειρά με την οποία 

γίνονταν οι ερωτήσεις. Ναι μεν, δεν ασκήσαμε πίεση στα υποκείμενα να 

εκφραστούν, αλλά οι ερωτήσεις μας ανήκαν στο μοντέλο της άμεσης και εις 

βάθος συνέντευξης. Η ελευθερία των υποκειμένων διαφαίνεται στις 

απαντήσεις τους, όμως επειδή εν προκειμένω δεν χρησιμοποιήσαμε 

βιογραφικές συνεντεύξεις, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ακολουθήσαμε 

κατά γράμμα τη μέθοδο της κοινωνικά θεμελιωμένης θεωρίας. Υπάρχουν άρα 

πολλά κοινά σημεία (καθώς και αρκετά αποκλίνοντα από τη μεθοδολογία της 

κοινωνικά θεμελιωμένης θεωρίας,) στην έρευνά μας, γι’ αυτό οφείλαμε να την 

παραθέσουμε. 

 

Γ.3. Οι συνεντεύξεις 

 

Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου. 

Πρόκειται για την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία μεταξύ προσώπων, που 

καθοδηγείται από τον ερευνητή ή ερωτώντα360 με στόχο την απόσπαση 

πληροφοριών σχετιζομένων με το αντικείμενο της έρευνας361. Με άλλα λόγια 

                                                 
359 Παληός, Ζ. (2006) Υπό έκδοση 
360 Ή συνεντευκτή. 
361 Cohen, L. and Manion, L. (1992) Research methods in education (3rd edition). London, Routledge, σ. 
307-308  
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πρόκειται για την μέθοδο που έχει ως αντικείμενό της να σχηματίσει ένα 

«νοητικό περιεχόμενο362», να αποκαλύψει πτυχές της προσωπικότητας και να 

αναγνωρίσει συμπεριφορές. Βασικό εργαλείο της είναι η συνομιλία που 

λαμβάνει χώρα μεταξύ δύο ή και παραπάνω προσώπων. 

Ο Tuckman363, όρισε τις συνεντεύξεις ως δυνατότητα «εισόδου» στο τι 

διαδραματίζεται στο μυαλό του υποκειμένου. Οι συνεντεύξεις προβάλλουν τις 

γνώσεις που το υποκείμενο κατέχει (πληροφορίες και γνώσεις), τι του αρέσει 

και τι όχι (αξίες και προτιμήσεις) και κυρίως τι σκέπτεται (απόψεις και 

αντιλήψεις). 

Η συνέντευξη μπορεί να γίνεται αρχικά αντιληπτή σαν μια απλή συζήτηση 

ανάμεσα στον ερευνητή και το υποκείμενο, με σκοπό την απόσπαση 

συγκεκριμένων πληροφοριών, όμως ακριβέστερα πρόκειται για κάτι πιο 

πολύπλοκο364 και δεν είναι απλώς «αυθόρμητη επικοινωνία ή υποκειμενική 

εντύπωση» στο μυαλό του ερευνητή365. Ένα στοιχείο που τη διαφοροποιεί 

από μια απλή συζήτηση, είναι ότι είναι το βασικό εργαλείο της έρευνας, ένας 

έμμεσος τρόπος συλλογής πληροφοριών αναφορικά με τις αντιλήψεις και τα 

«πιστεύω» των ανθρώπων που ερωτώνται. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι ο 

διάλογος λαμβάνει χώρα ανάμεσα σε ανθρώπους που κατ’ ουσίαν είναι ξένοι 

μεταξύ τους και ένα τρίτο στοιχείο είναι πως οι συνεντεύξεις κατευθύνονται 

από τον ερευνητή κατά ένα μεγάλο ποσοστό, στοιχείο που βέβαια εξαρτάται 

και από το είδος της συνέντευξης366. Η επιλογή του ερευνητή να ακολουθήσει 

συνεντεύξεις κρύβει ένα πολύ θετικό στοιχείο και για εκείνον και για την 

                                                 
362 Mialaret, G. (1997) Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής (μετ.: Ζακοπούλου, Γ.), Αθήνα, Τυπωθήτω, 
Γιώργος Δαρδανός, σ . 148 
363 Tuckman, B. W. (1972) Conducting educational research, New York, Harcourt Brace Jovanovich. 
364 Moser, C. A. and Kalton, G. (1971), Survey Methods in Social Investigation. London, Heinemann. 
Κεφάλαιο 12, “Methods of collecting the information III-Interviewing”, σ. 271.  
365 Βαβουρανάκης, Χ. (1986), Στοιχεία πειραματικής Παιδαγωγικής. Αθήνα, αυτοέκδοση, σ. 57.  
366 Rubin J. H. and Rubin S. I. (1995), ό. π., σ. 2 
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πλευρά του υποκειμένου: ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές, που λαμβάνουν 

μέρος στη διαδικασία να νιώσουν περισσότερο συνδεδεμένες με τη συζήτηση, 

που διεξάγεται, ανατροφοδοτούμενη από τις απόψεις που εκφράζονται. Σ’ 

αυτό το σημείο, πρέπει να αναφερθεί ότι η συνέντευξη βασίζεται στην 

παρακάτω θέση: η γνώση επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό μέσω καλής 

ακρόασης, έως και «ευγενούς αφουγκράσματος» των κόσμων των 

υποκειμένων, τα οποία ο ερευνητής οφείλει να έχει ενθαρρύνει να 

εκφραστούν. Για αυτό το λόγο ακόμα και τα πρώτα λεπτά της συνέντευξης 

είναι καθοριστικά367. 

Η συνέντευξη άρα είναι ένα απαραίτητο έργο για τον ερευνητή. Στο κάθε 

στάδιο οι καινούργιες πληροφορίες και τα περαιτέρω παράθυρα που 

ανοίγονται οδηγούν στον ενδότερο κόσμο των υποκειμένων και αντανακλούν 

τις προσωπικές σκέψεις και προβληματισμούς τους, τους οποίους αξιοποιεί ο 

ερευνητής. Μέσω της συνέντευξης ο ερευνητής μπορεί να σχηματοποιήσει 

στο μυαλό του γεγονότα στα οποία δεν έλαβε μέρος και να κατανοήσει 

καλύτερα τις εμπειρίες των υποκειμένων. Οι συνεντεύξεις, εν γένει, έχουν τη 

δυνατότητα να φέρνουν στην επιφάνεια και να προσεγγίζουν τις αντιλήψεις 

και τις ιδέες των υποκειμένων. 

Το περιεχόμενο των συνεντεύξεων, εκτός των άλλων μπορεί να μας δώσει 

στοιχεία για την ελληνική κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά δίνουν τη δυνατότητα 

στον ερευνητή να προσεγγίσει λεπτομερώς όχι μόνο το υποκείμενο και τα 

λεγόμενά του, αλλά και να τα αναγάγει στην ευρύτερη κοινωνική δομή και τα 

χαρακτηριστικά ομάδων ή θεσμών, στα οποία το υποκείμενο δρα368. 

                                                 
367 Kvale, S. (1996), ό. π., σ. 128 
368 Παληός, Ζ. (2006) Υπό έκδοση 
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Σύμφωνα με την Bell369 ένα από τα θετικότερα στοιχεία των συνεντεύξεων 

είναι ότι προσαρμόζονται στις ανάγκες των υποκειμένων, στις προσωπικές 

απόψεις τους, στα συναισθήματα και τις πιθανές αντιδράσεις τους. Γι’ αυτό 

και αν επιχειρήσουμε να κάνουμε έναν ακόμα παραλληλισμό των 

συνεντεύξεων με έναν κανονικό διάλογο, θα πρέπει να αναφέρουμε πως η 

κάθε μία ερώτηση χτίζεται με βάση την προηγούμενη, με λογική συνέχεια. 

Ανακεφαλαιώνοντας και καταλήγοντας πρέπει να αναφέρουμε ότι η 

συνέντευξη βρίσκεται στο κέντρο της ποιοτικής έρευνας και αφορά στην 

άμεση επικοινωνία μεταξύ ερευνητή και υποκειμένου. Η επαφή μεταξύ των 

δύο δεν είναι ίδια σε όλες τις περιπτώσεις και λαμβάνει διαφορετικές 

διαστάσεις αναλόγως της επιστημονικής παράδοσης στην οποία ανήκει ο 

ερευνητής ή στη μέθοδο την οποία επέλεξε370. 

 

Γ.4. Είδη συνεντεύξεων 

 

Στην προσπάθειά να κωδικοποιήσουμε τις θέσεις των εκπαιδευτικών, σε 

μεγάλο βαθμό ακολουθήσαμε τις αρχές της μεθοδολογίας της κοινωνικά 

θεμελιωμένης θεωρίας. Σ’ αυτό το πλαίσιο κάναμε όσο το δυνατόν ελάχιστες 

ερωτήσεις προσπαθώντας να αποσυρθούμε σταδιακά κατά τη ροή της 

συνέντευξης. Με άλλα λόγια επιχειρήσαμε να επηρεάσουμε όσο το δυνατό 

λιγότερο τους ερωτώμενους ούτως ώστε να είναι ελεύθεροι να ταξινομήσουν 

οι ίδιοι τα σημαντικά και τα ουσιώδη συμβάντα. Στη συνέχεια 

                                                 
369 Bell Judith, Μεθοδολογικός σχεδιασμός παιδαγωγικής και κοινωνικής έρευνας. Gutenberg, 1997. 
Ελληνική απόδοση: Ρήγα, Α. Β., σ. 143 
370 Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Kvale, που καταδεικνύουν αυτή ακριβώς τη σχετικότητα που 
αφορά στο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο που ανήκουν ερευνητές και υποκείμενα: “In other cultures, 
different norms may hold for interactions with strangers concerning initiative, directness, openness, and 
the like”, Kvale, S. (1996) ό. π., σ. 127 
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χρησιμοποιήσαμε τις θέσεις των ερωτώμενων στη διατύπωση των νέων 

ερωτήσεων (όπου ήταν αναγκαίες) για τις συνεντεύξεις που ακολούθησαν. 

Κατά τη ροή της έρευνας ακολουθήθηκε συνδυασμός τύπων συνέντευξης 

ανάλογα με τις ανάγκες της. Υπήρξαν σημεία στα οποία χρησιμοποιήσαμε 

ημι-δομημένες ερωτήσεις και άλλα στα οποία κινηθήκαμε σύμφωνα με τη ροή 

της συζήτησης με τα υποκείμενα. Κατά μεγάλο ποσοστό όμως οι ερωτήσεις 

μας προσέγγιζαν τη «συνέντευξη σε βάθος». 

Σύμφωνα με τον Φίλια371, «η συνέντευξη είναι το αποτέλεσμα κάποιου είδους 

μεθοδολογικής στρατηγικής» και «η πληροφορία πραγματοποιείται μέσω δύο 

συνειδητοποιήσεων372». Οι δύο συνειδητοποιήσεις ανήκουν στον ερευνητή 

και στο υποκείμενο και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο υιοθετήσαμε πολλούς 

τύπους συνεντεύξεων. εφ’ όσον αρκετές φορές χρειάστηκε να επεξηγήσουμε 

και να επαναπροσδιορίσουμε το τι εννοούμε κάθε φορά που ξεκινούσαμε να 

ασχολούμαστε με μια διαφορετική από την προηγούμενη θεματολογία. 

Οι συνεντεύξεις κατά τον προηγούμενο συγγραφέα χωρίζονται σε δομημένες, 

μη δομημένες, άμεσες ή έμμεσες, επαναλαμβανόμενες, κλινικές και σε βάθος. 

Στις δομημένες συνεντεύξεις ζητάται από τον ερωτώμενο να απαντήσει σε 

προκαθορισμένες ερωτήσεις, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο αριθμό και 

περιεχόμενο.  

Στις μη δομημένες λαμβάνει χώρα μια συζήτηση που είναι κατά μια έννοια 

ελεύθερη, αλλά που η ελευθερία της σχετίζεται με τη φύση της συζήτησης, το 

θέμα που ερευνάται και το βαθμό της δόμησης των ερωτήσεων. Σε αυτό το 

σημείο πρέπει να αναφέρουμε τη διάκριση των μη δομημένων συνεντεύξεων 

σε εντοπισμένες ή όχι. Σε αυτή τη διάκριση σημαίνοντα ρόλο καταλαμβάνει ο 
                                                 
371 Φίλιας, Β. (1993) Εισαγωγή στη μεθοδολογία και τεχνικές των κοινωνικών ερευνών, Αθήνα, 
Gutenberg, Συνεργάτες: Σπουδαστήριο Κοινωνιολογίας ΠΑΣΠΕ και Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών  
372 Φίλιας, Β., ό. π., σ. 129 
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βαθμός της δόμησης. Όταν την καταχωρούμε ως εντοπισμένη σημαίνει ότι ο 

ερευνητής κινεί τη συζήτηση προς μια συγκεκριμένη οδό, ορμώμενος από μια 

εμπειρία που έχει αναφέρει ο ερωτώμενος. Στο πλαίσιο αυτού του τύπου 

συνέντευξης, ο ερευνητής είναι εκείνος, οποίος δείχνει κατανόηση στα 

λεγόμενα του ερωτώμενου, την/ τον βοηθά να εκφραστεί, να ερμηνεύσει αυτά 

που λέει και είναι σκόπιμο να γνωρίζει ψυχολογία. 

Στις άμεσες και τις έμμεσες παίζει ρόλο ο διαχωρισμός που γίνεται καταρχάς 

από την πλευρά του ερευνητή και κατά συνέπεια και από την πλευρά του 

ερωτώμενου και αφορά στο σκοπό για τον οποίο πραγματοποιείται η 

συνέντευξη. 

Οι επαναλαμβανόμενες γίνονται συνήθως σε γκρουπ ανθρώπων και 

ονομάζονται και Panel. Ονομάζονται έτσι γιατί χρειάζεται να επαναληφθούν 

αρκετές φορές μέχρι να καταλήξει η έρευνα στη συλλογή των δεδομένων και 

στα συμπεράσματά της. Τα άτομα που επιλέγονται έχουν ορισμένα κοινά 

κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά. 

Η άμεση συνέντευξη στο έργο άλλων κοινωνικών επιστημόνων παρουσιάζεται 

ως συνέντευξη σε βάθος. Σύμφωνα με την Κυριαζή373 η συνέντευξη σε βάθος 

αφορά ένα σύνολο γενικών ερωτήσεων σε θέματα που ο ερευνητής έχει 

προκαθορίσει, αλλά τα οποία δεν τα θέτει με συγκεκριμένη σειρά, και τον 

«πρωταγωνιστικό» ρόλο τον κατέχει ο ερωτώμενος, με την παρουσία του 

ερευνητή ως βοηθητική και διακριτικά καθοδηγητική. 

Σύμφωνα με την ίδια υπάρχουν άλλα τρία είδη συνεντεύξεων. Η 

τυποποιημένη, η ελεύθερη ή μη τυποποιημένη και η τηλεφωνική. 

                                                 
373 Κυριαζή, Ν. (1998) Η κοινωνιολογική έρευνα, κριτική επισκόπηση των μεθόδων και τεχνικών, 
Αθήνα, Ελληνικές Επιστημονικές Εκδόσεις, σ. 122 



 119

Καταλήγουμε υπογραμμίζοντας ξανά, ότι, αναμφίβολα, πολλές ποιοτικές 

συνεντεύξεις συντίθενται από αρκετά αυστηρά σχεδιασμένα μέρη κι από μέρη 

όχι προσχεδιασμένα374 και πάντοτε υφίσταται αρμονική σύνδεση μεταξύ τους. 

Οι συνεντεύξεις γενικά έχουν όμως και μειονεκτήματα τα οποία οφείλει να 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ο ερευνητής. Ένα εκ των σημαντικότερων 

μειονεκτημάτων είναι ο κίνδυνος βεβιασμένων ερωτήσεων από μεριάς του 

ερευνητή με πιθανό αποτέλεσμα τις ανακριβείς ή παραπλανητικές 

πληροφορίες. 

Ο ερευνητής που επιλέγει ποιοτικές μεθόδους έρευνας και ειδικότερα 

συνεντεύξεις βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εξής «πειρασμό»: πρέπει να 

πείσει ότι τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί βασίζονται σε καθαρά κριτική 

αξιολόγηση και όχι απλώς σε μερικές καλά διαλεγμένες ερωτήσεις375. Ο 

ερευνητής μπορεί να μπει στο πειρασμό να εξάγει ορισμένα συμπεράσματα 

που θα οδηγούν σε μια ενδιαφέρουσα επιστημονική οδό376. Οι αποδείξεις 

όμως που θα αποτελούν τη βάση για την εξαγωγή των συμπερασμάτων του, 

πρέπει να έχουν υποβληθεί σε κάθε πιθανή επεξεργασία. Αυτό σημαίνει ότι 

πρέπει πάντοτε να λαμβάνει υπ’ όψη τον παράγοντα των προσωπικών 

ερμηνειών, που θα δίνει κάθε φορά και ο ίδιος ερευνητής θέτοντας την 

ερώτηση αλλά και ο ερωτώμενος, αποκρινόμενος377: ερμηνείες, που πάντοτε 

έχουν ρευστά χαρακτηριστικά.   

 

 

 
                                                 
374 Rubin, J. H. and Rubin, S. I. (1995) ό. π., σ. 5 
375 Silverman, D. (2000) Doing qualitative research, a practical handbook, London, SAGE publications, 
σ. 176. 
376 Silverman, D. (2000), σ. 178 
377 Antaki, C. and Rapley, M. (1996) ‘ “Quality of life” talk: the liberal paradox of psychological testing’, 
Discourse and society, 7 (3), 293-316 
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Γ.5. Γνωρίσματα ενός καλού ερευνητή (-συνεντευκτή) 

 

Ο ερευνητής που ακολουθεί τις ποιοτικές μεθόδους έρευνας και κυρίως τις 

συνεντεύξεις οφείλει να έχει ορισμένα γνωρίσματα, τα οποία θα διευκολύνουν 

τη διαδικασία των συνεντεύξεων καθώς και τον ίδιο στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 

Ένα πρώτο στοιχείο είναι ότι ερευνητής οφείλει να παρουσιάζεται όσο το 

δυνατόν περισσότερο επαγγελματίας γίνεται. Οφείλει να κατέχει βασικές 

γνώσεις προκειμένου να γνωρίζει τις ερωτήσεις στις οποίες θα προβεί, γιατί η 

διατύπωση των ερωτήσεων δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία378 και ο τρόπος 

που θα τεθούν κατέχει σημαίνοντα ρόλο στο αν και κατά πόσο θα επηρεαστεί 

το υποκείμενο. Οι ερωτήσεις κατά κύριο λόγο πρέπει να προβάλουν σαφείς, 

δηλαδή να αποδεικνύουν ό, τι πράγματι ψάχνουν. 

Ένα από τα γνωρίσματα ενός ικανού συνεντευκτή είναι η δυνατότητα 

καλλιέργειας φιλικού κλίματος μεταξύ του ίδιου και του υποκειμένου379. Το να 

είναι ο ερευνητής δεκτικός, ευχάριστος, ευαίσθητος, μόνο οφέλη μπορεί να 

αποδώσει στην έρευνα. Εξάλλου μέσα σ’ αυτή την αλληλεπίδραση δεν μπορεί 

το υποκείμενο ν’ αφεθεί στις ερωτήσεις, αν ο ίδιος ο ερευνητής δεν δώσει 

ορισμένα στοιχεία για τον εαυτό του πρώτα, εάν δεν αρχίσει ο ίδιος να 

αποκαλύπτεται κατά μία έννοια. Ο ερευνητής οφείλει πάντα να θυμάται πως 

οι περισσότερες ερωτήσεις προκύπτουν, καθώς ο ίδιος προσπαθεί να 

επικοινωνήσει και να αλληλεπιδράσει με το υποκείμενο380 και πως το 

                                                 
378 Bell, J. (1997), ό. π., σ. 145 
379 Βαβουρανάκης, σ. 57 
380 Silverman, D. (2000) Doing qualitative research, a practical handbook. London, SAGE publications, 
σ. 321 
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γνωστικό αντικείμενο πάνω στο οποίο γίνονται οι ερωτήσεις είναι 

περισσότερο οικείο στον ίδιο κι όχι τόσο στο υποκείμενο381. 

Χωρίς αμφιβολία, ο ερευνητής δεν είναι ουδέτερος, απόμακρος, ή 

συναισθηματικά αποδεσμευμένος382,383. Η σχέση που αναπτύσσεται με το 

υποκείμενο τον επηρεάζει και τον ίδιο. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο μπορεί να 

γίνει κατανοητή η θεωρία του Cicourel384, σύμφωνα με τον οποίο η 

καθημερινότητα επηρεάζει κατά πολύ και τον ίδιο τον ερευνητή παρά την 

προσπάθειά του να είναι συστηματικός και αντικειμενικός. Ο ερευνητής σε 

μια συνέντευξη στοχεύει περισσότερο στη διάγνωση του εσωτερικού κόσμου 

των υποκειμένων παρά στην ιεράρχηση και ταξινόμηση των πληροφοριών 

που του δίνονται εν προκειμένω για τη διεξαγωγή της έρευνας385. Γίνεται 

αυτήκοος μάρτυρας, πολύ καλός ακροατής, προσωπικών ιστοριών 

καθημερινότητας, προβλημάτων, απλών και σύνθετων σκέψεων, 

εμπειριών386. Το υποκείμενο μιλά και εκτίθεται, κατά μία έννοια, για θέματα, 

τα οποία ίσως να μην είχε ποτέ άλλοτε μοιραστεί με κάποιον συνομιλητή. Κατ’ 

επέκταση ο ερευνητής οφείλει να μην προσδοκά απαντήσεις που ταυτίζονται 

με το «προσχέδιο» που έχει στο μυαλό του, αλλά να δει το υποκείμενο σε 

εντελώς ουδέτερη βάση, ανεπηρέαστα387 και να μην υπερεκτιμήσει ή 

υποτιμήσει την αλήθεια που πρεσβεύει ο κάθε ερωτώμενος388. 

                                                 
381 Βαβουρανάκης, σελ. 58-59 
382 Rubin, J. H. and Rubin, S. I. (1995), ό. π., σ. 12 
383 Οι Bowman, Bowman και Resch έγραφαν το 1984 πως επειδή ακριβώς απαιτείται ιδιαίτερο βάθος 
συνειδητοποίησης των θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, είναι δύσκολο ο 
ερευνητής να παραμείνει ουδέτερος (Bowman, B., Bowman, G. W. and Resch, R. C. (1984) Humanizing 
the research interview: A posthumous analysis of LeRoy Bowman’s approach to the interview process. 
Quality and Quantity, 18, 159-171) 
384 Cicourel, A. V. (1964) Method and measurement in Sociology, New York, The free press  
385 Rubin, J. H. and Rubin, S. I., ό. π., σ. 6  
386 Schutz, Α. (1967) Τhe phenomenology of the social world. Evanston, IL: Northwestern University 
Press, σ.74 
387 Cohen, L. and Manion, L. (1992) Research methods in education (3rd edition). London, Routledge, 
σ.318 
388 Cannell, C. F. and Kahn, R. L. (1968) “Interviewing”, in G. Lindzey and A. Aronson (eds.), The 
handbook of social psychology, vol. 2, research Methods, New York, Addison Wesley 
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Μέσω της συνέντευξης ο ερευνητής έχει τη δυνατότητα να παρατηρήσει και 

τις εκφράσεις χεριών και προσώπου, τον τόνο της φωνής κ. ά., στοιχεία 

χρήσιμα για την αποφυγή επιφανειακών ερμηνειών. Τίποτα δεν θεωρείται 

δεδομένο. 

Σαν τελευταία υπενθύμιση δανειζόμαστε την άποψη των Rubin και Rubin389, 

οι οποίοι γράφουν πως υπάρχει πάντα ένα «εγώ» στην όλη διαδικασία κι όλα 

όσα διαδραματίζονται στη διάρκεια της συνέντευξης ή της ανάλυσής της, δεν 

παύουν να χρωματίζονται από αυτό. 

 

Γ.6. Αντιμετώπιση ερευνητικών προβλημάτων 

 

Στην εν λόγω έρευνα αρκετοί παράγοντες έπαιξαν σημαίνοντα ρόλο και 

θεωρούμε σκόπιμο να τους αναφέρουμε. Θα παραθέσουμε λοιπόν ορισμένες 

σκέψεις και προβληματισμούς μας, αναφορικά με ζητήματα που 

αντιμετωπίσαμε και κατά τη διάρκεια τη έρευνας και κατά συνέπεια και στην 

ανάλυση των δεδομένων μας. Σε πρώτο επίπεδο θα αναφερθούμε στους 

προσωπικούς παράγοντες που έπαιξαν ρόλο. 

Μετά τις πρώτες συνεντεύξεις, αρχίσαμε να δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα 

στα λεγόμενα των υποκειμένων, στο γενικότερο πολιτισμικό τους υπόβαθρο, 

καθώς επίσης και στην κοινωνική τους προέλευση, στις εμπειρίες και τα 

προσωπικά τους ζητήματα, που εκείνοι θεωρούσαν σημαντικά, πολλά από τα 

οποία δεν μπορούσαμε να ρωτήσουμε ευθέως390. Δεν ήταν εύκολο να 

εφεύρουμε τρόπους με σκοπό να αποσπάσουμε τέτοιου είδους πληροφορίες 

από τα υποκείμενα, χωρίς να τα θίξουμε, ή να αναφέρουμε σημεία, 
                                                 
389 Rubin, J. H. and Rubin, S. I. (1995), ό. π., σ. 13 
390 Σε παρακάτω σελίδες βρίσκονται πίνακες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των υποκειμένων, που 
φανερώνουν την κοινωνική και δημογραφική τους προέλευση καθώς και τον μέσο όρο ηλικίας τους. 
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ενοχλητικά ενδεχομένως, όπως το αν οι γονείς τους έχουν σπουδάσει, ποιος 

είναι ο τόπος καταγωγής τους, η γειτονιά, στην οποία μεγάλωσαν. Στις 

συνεντεύξεις σκοπός μας ήταν να αποσπάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες 

πληροφορίες. Για να γίνει αυτό χρειάστηκε να αποκαλύψουμε στοιχεία της 

δικής μας προσωπικότητας, έτσι ώστε τα υποκείμενα να νιώσουν πιο άνετα 

και να εξωτερικεύσουν τις απόψεις και τα συναισθήματά τους. 

Στις επόμενες συνεντεύξεις αρχίσαμε να παρατηρούμε πως εξοικειωνόμασταν 

με τη διαδικασία της συνέντευξης, με άλλα λόγια γινόμασταν περισσότερο 

έμπειροι. Γνωρίζαμε πώς να θέσουμε ένα ερώτημα στο πλαίσιο της 

επικοινωνίας που είχαμε με τα υποκείμενα. Αρχίσαμε να βλέπουμε 

διαφορετικά την ερευνητική τροχιά, αποβάλλοντας σταδιακά τους 

προβληματισμούς και τις ανησυχίες του ερευνητή αναφορικά με τη σωστή 

απόδοση του κόσμου των ερωτώμενων όπως παρουσιαζόταν κατά τη διάρκεια 

της εξιστόρησης, προβάλλοντας το κριτικό πνεύμα έναντι του όποιου 

συναισθήματός μας. 

Η προαναφερθείσα αυτοπεποίθηση, ή αλλιώς αίσθηση ισχύος του ερευνητή, 

νοείται ως η κυρίαρχη και εφαλτήρια δυναμική υπό την οποία ο τελευταίος θα 

παρουσιάσει τις σκέψεις και τα συμπεράσματά του, σαν κάτι το ξεχωριστό, 

κάτι που κανείς δεν πρόλαβε ή ίσως δεν ενδιαφέρθηκε να πει πιό πριν και όχι 

ως τα μοναδικά αποτελέσματα που μπορεί να εξαχθούν από την συγκεκριμένη 

έρευνα. 

Ένα σημείο που μας άφηνε αμφιβολίες ήταν το κατά πόσο ο ερευνητής, χωρίς 

άλλη επιστημονική στήριξη, κινούμενος ατομικά, μπορεί καθ’ όλη τη διάρκεια 

της έρευνας και της αξιολόγησης των δεδομένων, να έρθει αντιμέτωπος με 

όλα τα στοιχεία που απαρτίζουν την έρευνα: με βιβλιογραφικές αναφορές, με 
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υποκείμενα συνεντεύξεων, με συμβουλές από ιθύνοντες και με προσωπικά 

ηθικά διλήμματα, άρρηκτα συνδεδεμένα με την έρευνα. Το ίδιο σημείο είναι 

και αυτό που μας κέντριζε: ο φόβος για παρεμβολές του παράγοντα τύχη, η 

ανάγκη να σχολιάσουμε τα εκπαιδευτικά δρώμενα της χώρας μας μέσω αυτής 

της έρευνας, αψηφώντας συγκρούσεις με τον εαυτό μας, ακόμα και με 

κρατικούς φορείς. Επιπλέον η επιθυμία μας να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα 

θέματα χωρίς να αποκρύψουμε στοιχεία που ναι μεν θα δυσχέραιναν την 

έρευνά μας, αλλά θα της έδιναν αντικειμενική αξία. 

Υπήρξε διάλογος με ανθρώπους, με τους οποίους είχαμε σύμπνοια απόψεων 

και είχαν κι οι περισσότεροι μεταξύ τους, σε θέματα που αφορούσαν στο 

επάγγελμα των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. Αποφασίσαμε να 

επισημάνουμε ορισμένα σημεία που μας εξέπληξαν -έως και μας συγκίνησαν- 

περισσότερο από άλλα, προκειμένου να απεμπολήσουμε τον παράγοντα 

συναίσθημα, προτού έλθει η ώρα της ανάλυσης. Θεωρούμε πως μας επηρέασε 

η περίοδος της διεξαγωγής των συνεντεύξεων. Εκείνο που συνέβη ήταν ότι 

επικοινωνήσαμε, ως οφείλαμε, με τα υποκείμενα. Θυμόμαστε ακόμα 

λεπτομέρειες τόσο από τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, τους χώρους 

στους οποίους έγιναν όσο και από τα ίδια τα υποκείμενα, τα εξωτερικά τους 

χαρακτηριστικά αλλά και τη δεκτικότητά τους απέναντι στις ερωτήσεις μας. 

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα μιας εκπαιδευτικού προσχολικής 

αγωγής, η οποία ήταν πολύ περήφανη για τους μαθητές της -κατ΄ εμάς 

δικαιολογημένα- γιατί το συγκεκριμένο νηπιαγωγείο βρίσκεται στο Μενίδι, 

όπου όλα γύρω από τον χώρο του νηπιαγωγείου, έμοιαζαν να έχουν ξεχαστεί 

λίγα χρόνια πίσω στο χρονοδιάγραμμα της νέας εξελιγμένης χώρας μας. Μας 
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μίλησε συγκινητικά για τους μαθητές της, από τους οποίους καθένας είχε 

βιώσει διαφορετικές, κοινωνικά και προσωπικά στιγματισμένες ιστορίες. 

Ίσως το παραπάνω θεωρηθεί ως σχόλιο για τους ιθύνοντες κι εκάστοτε 

υπεύθυνους κρατικούς φορείς, μα είναι ένα επιπλέον στοιχείο, που θα θέλαμε 

να διευκρινιστεί, μέσω των συνεντεύξεων των υποκειμένων, το κατά πόσο και 

εάν το ίδιο το κράτος, πέρα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, έχει 

υποτιμήσει αυτό το επάγγελμα. Όσο οι συνεντεύξεις προχωρούσαν, 

μπορούσαμε να κρίνουμε καλύτερα και να βλέπουμε το κατά πόσο τα 

λεγόμενα των υποκειμένων ήταν αληθή, αν και πάντοτε προσπαθούσαμε να 

αποστασιοποιούμαστε από αυτά. 

Υπάρχουν φυσικά και κοινωνικοί παράγοντες τους οποίους δεν έπρεπε να 

αγνοήσουμε. Ο ερευνητής πρέπει να γνωρίζει πόσο επηρεάζει το υποκείμενο η 

κοινωνική του πραγματικότητα. Πολλά στοιχεία παίζουν βαρύνοντα ρόλο: η 

κοινωνική του προέλευση, η ηλικία του, η εκπαίδευση που έχει λάβει, η 

εργασία του κ. ά. κι αυτό ισχύει κι αντίστροφα. 

Το κοινωνικό υπόβαθρο κι η κουλτούρα του υποκειμένου, φυσικά και του 

ερευνητή, ασκεί σημαίνοντα ρόλο στη διεξαγωγή της έρευνας. Μέσω αυτών 

των δύο παραμέτρων τα υποκείμενα προσεγγίζουν τον κόσμο τους και αυτή η 

ερμηνεία πρέπει να εκφράζεται όσο το δυνατόν πιο ελεύθερα. Ο Schutz391 έχει 

μιλήσει για τη δεδομένη πραγματικότητα (‘taken for granted’ reality) και 

εννοεί ακριβώς αυτό: την «υπονόμευση» των απαντήσεων των υποκειμένων 

από τον ερευνητή, γεγονός υποβαθμιστικό για την επιστημονική μελέτη των 

δεδομένων. Οι αφηγήσεις είναι αυτές που ευνοούν στη συγκρότηση του 

αντικειμένου της έρευνας και συνθέτουν έστω αμυδρά την πραγματικότητα 

                                                 
391 Schutz, A. (1967) The phenomenology of the social world. Evanston, IL: Northwestern University 
Press  
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όπως την αντιλαμβάνονται οι ερωτώμενοι. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο ερευνητής 

είναι σε θέση να συγκροτήσει ένα ερμηνευτικό πλαίσιο και να προβεί σε 

συμπεράσματα, έχοντας πάντοτε συνείδηση του κοινωνικού χώρου και 

χρόνου που δρουν οι ερωτώμενοι392. 

Στους διαπροσωπικούς παράγοντες που σχετίστηκαν με την διεξαγωγή της 

έρευνας ασφαλώς ανήκει και η αντιμετώπιση της προσπάθειας και του έργου 

μας από ορισμένους ανθρώπους. Στην προκειμένη έρευνα δεν συναντήσαμε 

ανθρώπους απρόθυμους να μας μιλήσουν, πλην πέντε συνολικά εξαιρέσεων. 

Αυτό είναι και το δεύτερο σημείο προβληματισμού μας. Η διευθύντρια ενός 

νηπιαγωγείου, στο οποίο είχαμε καλέσει για να ζητήσουμε μια νηπιαγωγό, 

προκειμένου να καθορίσουμε τόπο και χρόνο συνάντησης για την συνέντευξη, 

αφού μας ρώτησε τι θέλαμε τη νηπιαγωγό, μας είπε χαρακτηριστικά: «Εγώ, 

πάντως, δεν πρόκειται να σας δώσω συνέντευξη», αν και δεν της το είχαμε 

ζητήσει. Σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε την απροθυμία τεσσάρων 

εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας (φιλολόγων) να μιλήσουν μαζί μας. 

Κατά τη διάρκεια παραμονής μας στο χώρο του σχολείου τους, προκειμένου 

να δώσουμε διευκρινίσεις γύρω από τον σκοπό της έρευνάς μας και τον λόγο 

για τον οποίο θεωρήσαμε σημαντική τη συμβολή τους, δεν ήταν ιδιαίτερα 

φιλικές απέναντί μας. Ακούσαμε σχόλια τα οποία δεν ήταν κολακευτικά για 

τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας και τους εκπαιδευτικούς της 

πρωτοβάθμιας. Αν και δεν είχαμε ενεργοποιήσει το μαγνητόφωνο, τα σχόλια 

μιας συγκεκριμένης καθηγήτριας εντυπώθηκαν στο μυαλό μας ως «μελανά 

σημεία» αυτής της έρευνας. Ευτυχώς η αντιμετώπιση αυτή δεν μας επηρέασε 

στις μετέπειτα συναντήσεις με τα άτομα που δέχτηκαν να μιλήσουν, αλλά 

                                                 
392 Riessman, C. K. (1993) Narrative analysis (Qualitative research methods series No. 30), Newbury 
Park, CA:SAGE 
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είναι γνωστό ότι ένας ερευνητής οφείλει να παρατηρεί και να καταγράφει ο, 

τιδήποτε του παρακινήσει την προσοχή κατά τη διάρκεια συλλογής 

δεδομένων. 

Ένας τελευταίος παράγοντας που έπαιξε ρόλο στη διεξαγωγή της έρευνας 

είναι το περιβάλλον, δηλαδή ο τόπος-χώρος στον οποίο έγιναν οι 

συνεντεύξεις. Τρεις συνεντεύξεις εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας έγιναν σε 

χώρο με πολύ θόρυβο, γεγονός το οποίο δυσχέρανε την απομαγνητοφώνηση, 

καθώς η καταγραφή των δεδομένων ήταν δύσκολη: ήταν αρκετά δυσδιάκριτη 

η φωνή τους. 

 

Γ.7. Δεοντολογία που διέπει τις συνεντεύξεις 

 

Οι συνεντεύξεις οφείλουν να υπακούουν στην επιστημονική δεοντολογία 

όπως αυτή εκφράζεται από ένα σύνολο κανόνων. Οι κανόνες αυτοί 

καθορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο διεξάγονται οι συνεντεύξεις, 

διατυπώνονται οι ερωτήσεις και τελείται γενικότερα η επικοινωνία ερευνητή-

υποκειμένου. 

Στο τυπικό μέρος της δεοντολογίας των συνεντεύξεων ανήκει ο καθορισμός 

του τόπου και του χρόνου της συνέντευξης. Όταν πρόκειται κάποιος να δώσει 

μια συνέντευξη, πρέπει να αντιμετωπίζεται με εκτίμηση από μεριάς του 

ερευνητή, γιατί καταρχάς δέχεται να αφιερώσει ορισμένο από τον προσωπικό 

του χρόνο. Ο ερευνητής οφείλει άρα να προσαρμοστεί στα δεδομένα του 

προγράμματος του ερωτώμενου. Έτσι, οι συναντήσεις που θα καθοριστούν 

πρέπει να γίνονται με την συγκατάθεση των ερωτώμενων, στα μέρη και τις 

ώρες που εκείνους διευκολύνει. Πέρα και πριν από αυτό τον «άγραφο» 

δεοντολογικό κανόνα, ο ερευνητής οφείλει να συστήνεται και να προσδιορίζει 
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το σκοπό της έρευνάς του -ακόμα κι αν έχει μαζί του κάποια συστατική 

επιστολή393. Επίσης πρέπει να ενημερώνει για τη χρονική διάρκεια της 

συνέντευξης και να προσπαθεί να μην υπερβαίνει το χρόνο αυτό. Ο 

Johnson394 γράφει πως ο ερευνητής είναι υπεύθυνος για τον τρόπο με τον 

οποίο θα φέρει σε πέρας τη συνέντευξη. 

Αναμφίβολα λοιπόν, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων αναπτύσσεται μια 

σχέση μεταξύ ερευνητή και υποκειμένου. Το υποκείμενο μοιράζεται την 

καθημερινότητά του και αυτομάτως αυτή η σχέση λαμβάνει διαστάσεις, που 

ενέχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις και από τις δύο πλευρές395. 

Η σχέση λοιπόν μεταξύ του ερευνητή και του υποκειμένου είναι αναλογική κι 

ισότιμη και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης διαπλέκονται συναισθήματα 

εμπιστοσύνης και ανασφάλειας, ή ασφάλειας, που χαρακτηρίζουν τελικά την 

όλη διαδικασία. Η διακριτικότητα του ερευνητή και η ευγένειά του, 

καθορίζουν κατά πολύ την χροιά των απαντήσεων. Τα υποκείμενα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με σεβασμό και δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα βασικό στοιχείο 

που θα αναγάγει τη συνέντευξη σε εμπειρία με προοπτική τη βοήθεια στο 

επαγγελματικό επίπεδο και των δύο πλευρών (ερευνητή και υποκειμένου)396. 

Χωρίς αμφιβολία υπάρχουν αρκετά αρνητικά στοιχεία κατά την προσπάθεια 

συλλογής πληροφοριών από συνεντεύξεις. Καταρχάς το να παίρνεις 

συνεντεύξεις από τα υποκείμενα ενέχει τον κίνδυνο «εισβολής» στη ζωή τους, 

στον τομέα προσωπικών τους δεδομένων, αν ο ζήλος του ερευνητή είναι 

υπέρμετρος397 -στοιχείο το οποίο είναι επίσης συνδεδεμένο με τα ηθικά 

                                                 
393 Bell, J. 1997), ό. π., σ. 151 
394 Johnson, D. (1984), “Planning Small-scale Research”, στο Bell, J., Bush, T., Fox, A., et al., Conducting 
Small-scale Investigations in Educational Management. London, Harper and Row.  
395 Αυτό που στο δίκαιο ονομάζεται «αμφοτεροβαρείς συμβάσεις». 
396 Briggs, C.L. (1986) Learning How to Ask. Cambridge: Cambridge University Press 
397 Talbot, R. and Edwards, A. (1994) Hard-pressed researcher. A research handbook for the caring 
professions, Essex, Longman Group Limited 
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ζητήματα που προκύπτουν σε μια συνέντευξη. Ο Selltiz μεταξύ άλλων398 

αναφέρει πως οι ερευνητές είναι κι εκείνοι άνθρωποι και όχι μηχανές, άρα 

συναισθηματικά ευάλωτοι, με αντιδράσεις και εκφάνσεις του ψυχισμού τους, 

οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν τα υποκείμενα. 

Μερικά από τα προβλήματα που προκύπτουν, λόγω προκατάληψης είναι για 

παράδειγμα η προθυμία του υποκειμένου να δώσει τις απαντήσεις που ο 

ερευνητής θέλει ή τις απαντήσεις που θα είναι οι κοινωνικά αποδεκτές κι 

επιθυμητές399 ή η τάση του ερευνητή να αναζητήσει τις απαντήσεις που ήδη 

έχει σαν πρώτο πλάνο κατά νου. Πρόκειται για έναν «άδηλο ανταγωνισμό που 

εμφανίζεται κάποιες φορές ανάμεσα στον ερευνητή και στον ερωτώμενο»400. 

Αν και επιβάλλεται οι απαντήσεις του ερωτώμενου να μην υποδαυλίζονται, να 

μην είναι κατευθυνόμενες από τις ερωτήσεις του ερευνητή, ο τελευταίος 

χρησιμοποιεί πολλές φορές ορισμένα τεχνάσματα. Τέτοιου τύπου είναι η 

ενθάρρυνση του υποκειμένου ή η συγκατάβαση και το ενδιαφέρον ή ακόμα 

και η συμπάσχουσα συμπεριφορά, όταν το υποκείμενο αρχίσει να αναπτύσσει 

ένα αδιάφορο για την έρευνα, μα σοβαρό, προσωπικό του θέμα, που έχει 

ανάγκη να το μοιραστεί με τον ερευνητή. Ειδικότερα όμως όσον αφορά 

προσωπικά ζητήματα του υποκειμένου, είναι ανάγκη οι ερωτήσεις να 

μεταλλάσσονται ή να γίνονται με τρόπο τέτοιο που να μην θίγεται ο ψυχισμός 

του υποκειμένου. 

Σαν συνέπεια των παραπάνω, οι κανόνες που εφαρμόζονται κατά τη 

διεξαγωγή μιας συνέντευξης, επιβάλλουν στον ερευνητή, όταν ο ερωτώμενος 

του ζητήσει να κλείσει το κασετόφωνο, για να του μιλήσει για κάτι, να το 

                                                 
398 Selltiz, C., Jahoda, M., Deutsch, M. and Cook, S. W. (1962), Research Methods in Social Relations, 
New York, Holt, Rinehart and Winston.  
399 Kitwood, T. M. Values in adolescent life: towards a critical description, Ph.D. dissertation, School of 
research in education, University of Bradford, 1977  
400 Borg, W. R. (1981), Applying Educational research: a practical guide for teachers. New York, 
Longman./σ.87 
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πράξει. Ακόμα κι όταν συμπεράνει ότι ο ερωτώμενος δυσκολεύεται να 

εκφραστεί ή να εκδηλωθεί, πρέπει να ακολουθήσει την ίδια τακτική και να 

συζητήσει για κάτι λιγότερο φορτικό. Παραδείγματος χάρη, μια δασκάλα, 

μετά το πέρας των ερωτήσεων που της υποβάλαμε επέμεινε σε μια από αυτές 

που είχαμε συζητήσει και μας μίλησε για ένα οικογενειακό της θέμα ζητώντας 

μας να μην καταγραφεί τίποτα. Ένιωσε την ανάγκη να εκφραστεί σε έναν 

προσωπικό τόνο κι αυτό ήταν τιμητικό για μας. Άρα σε καμία περίπτωση δεν 

έπρεπε να καταχραστούμε αυτή την εκδήλωση, έκφραση ή ακόμα και ανάγκη 

«εξομολόγησης» σε κάποιον άγνωστο, που ήμασταν εμείς στην προκειμένη 

περίπτωση. 

Καταλήγοντας διαπιστώνουμε ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό οι άνθρωποι 

αρέσκονται στο να μιλούν για τον εαυτό τους και να νιώθουν σημαντικοί μέσω 

των λεγομένων τους. Οι άνθρωποι αρέσκονται, επίσης, στο να κάνουν μικρές 

χάρες, που δεν κοστίζουν ιδιαίτερα401 και θεωρούν όμορφο να προσφέρουν 

απλώς μέσω μιας συνέντευξης χρήσιμες πληροφορίες. Ένα σχετικό 

περιστατικό που αγγίζει τα όρια του «χαριτωμένου» της όλης διαδικασίας 

μιας συνέντευξης και του πώς νιώθουν οι ερωτώμενοι είναι τα λόγια μιας 

φιλολόγου, η οποία, όταν η συζήτησή μας έλαβε τέλος, μας είπε πως ένιωσε 

«σαν τη Γιάννα Αγγελοπούλου». 

 

Γ.8. Χρήση μαγνητοφώνου 

 

Οι πληροφορίες συνελέγησαν με τη χρήση μαγνητοφώνου. Η χρήση 

μαγνητοφώνου ενέχει τόσο θετικά στοιχεία αλλά και αδυναμίες. Προπαντός 

όμως γεννά προσωπική σχέση μεταξύ ερευνητή και υποκειμένου και 

                                                 
401 Rubin, J. H. and Rubin, S. I. (1995) , ό. π., σ. 105 
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επικοινωνία βασισμένη στη διαλεκτική. Ο ερευνητής μπορεί να ταυτιστεί με 

έναν ακροατή, που ωθεί κατά μία έννοια στη συνεχή ανατροφοδότηση 

πληροφοριών και στα πολυσχιδή συναισθηματικά κίνητρα που 

αποκαλύπτονται κατά τη διαδικασία της συνέντευξης. Η συμβολή του 

μαγνητοφώνου διαφαίνεται από την αλήθεια που το κάθε υποκείμενο 

«κρατά» για τον εαυτό του και τη διαμορφώνει σύμφωνα με τα προσωπικά 

του «πιστεύω». Ο Oppenheim402 καταλήγει πως τα στοιχεία μιας 

μαγνητοφωνημένης συνέντευξης οφείλουν να στοιχειοθετούνται σε ένα κλίμα 

ουδετερότητας, δηλαδή ανέπαφα από οποιεσδήποτε συνέπειες και δυσκολίες, 

που μπορεί να προκύψουν, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης των πληροφοριών. 

Μια συνέντευξη πραγματοποιημένη κατά τέτοιο τρόπο καθίσταται φυσική και 

πολυγραφότατη, με αντοχές στις διττές αναλύσεις και την απολυτότητα ή την 

υπονοητικότητα που μπορεί που μπορεί να παρουσιάσει μια απάντηση. Η 

Bell403 αναφέρει πως οι μαγνητοφωνήσεις συνδράμουν στην εξακρίβωση της 

εγκυρότητας των λεγόμενων των υποκειμένων καθώς και στην επιλογή των 

λέξεων που θα καταγραφούν. Το μαγνητόφωνο δίνει την δυνατότητα στον 

ερευνητή να ακούσει όσες φορές χρειαστεί τις απαντήσεις και να 

σχηματοποιήσει κατηγοριοποιήσεις που τις αφορούν. 

Παρ’ όλ’ αυτά η χρήση του παρουσιάζει και αρνητικά σημεία, όπως την 

υπερπληθώρα πληροφοριών που δυσχεραίνει την ανάλυση404 ή ακόμα και τη 

φοβία απέναντι στο μηχάνημα και την έλλειψη ακριβούς έκφρασης. Στα 

παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και ένα άλλο στοιχείο, που έρχεται σε 

πλήρη αντιδιαστολή με όσα προαναφέρθηκαν ως θετικά: οι αντιλήψεις των 

                                                 
402 Oppenheim, A. N. (1992) Questionnaire design, interviewing and attitude measurement, London, 
Pinter. 
403 Bell, J. (1997), ό. π., σ. 150 
404 Talbot, R. and Edwrads, A. (1994), ό. π.  
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υποκειμένων δεν μπορούν να ελεγχθούν, καθώς «πλανάται» στην 

ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια του διαλόγου ενός είδους πίεση στο υποκείμενο 

να πει «κάτι σημαντικό». 

 

Γ.9. Η επιλογή των υποκειμένων 

 

Σε αυτό το σημείο θα αναφερθούμε στο σοβαρότατο χαρακτηριστικό της κάθε 

ποιοτικής έρευνας, που είναι οι ερωτώμενοι. Με άλλα λόγια στην επιλογή των 

υποκειμένων, που είναι τα άτομα που παραχωρούν συνέντευξη. Ας μην 

ξεχνάμε ότι ο ερευνητής πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψη του πως τα υποκείμενα 

που θα ερωτηθούν πρέπει να έχουν αρκετές γνώσεις για το θέμα, να είναι 

πρόθυμοι να μιλήσουν και να παρουσιάζουν αληθινό εύρος απαντήσεων405. Η 

έρευνά μας λοιπόν στηρίχθηκε σε τριάντα συνεντεύξεις: δέκα εκπαιδευτικών 

προσχολικής ηλικίας, δέκα εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 

δέκα εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτές οι τρεις ομάδες 

επιλέχθηκαν προκειμένου να αναδειχθούν οι πιθανές διαφορές απόψεων 

ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, αναφορικά με το πώς 

αντιμετωπίζεται ο κλάδος των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. Ο αριθμός 

των υποκειμένων, δέκα από κάθε ειδικότητα, επελέγη γιατί στην ποιοτική 

έρευνα μπορεί να θεωρηθεί νόμιμος, έγκυρος και επαρκής. 

Επιπλέον, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι ceteris paribus (τηρουμένων 

των αναλογιών) οι τρεις αυτές ειδικότητες φέρονται να ασκούν παιδαγωγικό 

έργο, πράγμα που αυξάνει τις διαδικασίες σύγκρισης των ομάδων αυτών. 

                                                 
405 Rubin, J. H. and Rubin, S. I. (1995), ό. π., σ. 67 
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Τα υποκείμενα, λοιπόν, κλήθηκαν να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας να 

σχολιάσουν τη θέση της εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας (νηπιαγωγού) 

στην επαγγελματική και επιστημονική ιεραρχία. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων προχώρησε 

σε επισκόπηση της επαγγελματικής τους τροχιάς, από την οποία αντλήσαμε 

τα στοιχεία σύγκρισης που θα χρησιμοποιήσουμε στην ανάλυση. Δηλαδή, οι 

εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δεν 

αναφέρονταν κατά κύριο λόγο στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής 

ηλικίας, μα στην δική τους βαθμίδα, εφ’ όσον αυτό ήθελαν ενστικτωδώς να 

αναπτύξουν. Η δική μας ευθύνη και συμβολή στην έρευνά μας συνίστατο στο 

να προσανατολίσουμε τη συνέντευξη, κατά το δυνατό, στο υπό εξέταση 

αντικείμενο, δηλαδή τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. 

Οι ερωτώμενοι ήταν όλες γυναίκες κι αυτό έγινε με σκοπό να καταδείξουμε τη 

συγκέντρωση μεγάλου αριθμού γυναικών στο διδακτικό επάγγελμα406, 

γεγονός που ισχύει κυρίως για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας. Το 

παραπάνω φαινόμενο σχετίζεται και με το ότι μέρος του σκελετού της 

βασικής μελέτης εξετάζει το πώς η γυναίκα-επαγγελματίας αντιλαμβάνεται το 

ρόλο της. Επιπλεόν, θεωρήσαμε ότι από τη στιγμή που συγκεντρώνεται 

μεγάλος αριθμός γυναικών στο χώρο της διδασκαλίας, και του νηπιαγωγείου 

ειδικότερα, καταλληλότερες για να μιλήσουν για την αυτοεικόνα τους θα ήταν 

και πάλι οι γυναίκες. 

Εκείνο, που επίσης λήφθηκε ως κριτήριο, ήταν τα χρόνια προϋπηρεσίας τους 

και η εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία ανήκαν. Ο χρόνος προϋπηρεσίας τους 

κυμαίνεται μεταξύ πέντε (5) και δεκαπέντε (15) χρόνια. Ως περαιτέρω 

                                                 
406 (την οποία προαναφέραμε σε προηγούμενη ενότητα) 



 134

προϋποθέσεις επιλογής καθορίστηκαν τόσο η αποδεδειγμένη εμπειρία των 

εκπαιδευτικών στο αντικείμενό τους, όσο και η αποφοίτησή τους από Α.Ε.Ι. κι 

όχι από τις διετείς ακαδημίες, ή η απόκτηση τίτλων προγραμμάτων 

μετεκπαίδευσης και εξομοίωσης. Διαφορετικά το θα υπήρχε πρόβλημα στη 

διατύπωση συγκρίσεων και συμπερασμάτων που θα αποδιδόταν στη διετή 

φοίτηση ορισμένων υποκειμένων στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Αυτό μας 

ενδιέφερε αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας και τους 

εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ως προς την επιλογή των φιλολόγων, από τον κλάδο των καθηγητών, πρέπει 

να διευκρινιστεί πως η συγκεκριμένη ειδικότητα θεωρείται ως η λιγότερο 

ανασφαλής ως προς την επιστημονική της κατάρτιση. Η φιλολογία είναι μια 

επιστήμη παραδοσιακά εγκατεστημένη στη χώρα μας και η Φιλοσοφική 

Σχολή νοείται ως μια σχολή υψηλού γοήτρου. Το υψηλό κύρος της σχολής 

αυτής συνεπάγεται το να θεωρείται αρτιότερη η επιστημονική κατάρτιση των 

φιλολόγων από αυτή των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της 

προσχολικής εκπαίδευσης. Παρόλαυτά, η φιλολογία, ως ανθρωπιστικός 

κλάδος, συνδέεται και με τη δουλειά των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και 

προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς οι φιλόλογοι δαπανούν πολλές διδακτικές 

ώρες μέσα στη σχολική αίθουσα, γεγονός που εξισώνει τους τρεις 

εκπαιδευτικούς κλάδους, όσον αφορά την ενασχόλησή τους με τα παιδιά. 

Η προσέγγιση των ερωτώμενων έγινε μέσω γνωριμιών. Ειδικότερα όσον 

αφορά στους παιδαγωγούς προσχολικής ηλικίας, το γεγονός ότι τους 

γνωρίζαμε καλύτερα συνέβαλε κατά πολύ στο να προβούμε σε ουσιαστικές 

συζητήσεις μαζί τους. 
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Στο σημείο αυτό παραθέτουμε τρεις (έναν για κάθε επαγγελματική ομάδα) 

πίνακες που μας δίνουν απαραίτητες και πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για 

τα υποκείμενα.  

 

Κωδικός 

ερωτηθέντα 

Ηλικία* Κοινωνική 

προέλευση 

Δημογραφική 

προέλευση 

Προϋπηρεσία Οικογενειακή 

κατάσταση 

Μ. Ό. 

Ηλικίας 

Ν1** 30-40 Μικροαστική  Αστική 15 Παντρεμένη 

Ν2 20-30 Μικροαστική Αστική 5 Ανύπαντρη 

Ν3 20-30 Μικροαστική Ημιαστική 7 Ανύπαντρη 

Ν4 20-30 Μικροαστική Αστική 5 Ανύπαντρη 

Ν5 20-30 Μικροαστική Αστική 7 Ανύπαντρη 

Ν6 20-30 Μικροαστική Αστική 5 Ανύπαντρη 

Ν7 20-30 Μικροαστική Νησιωτική/ 

ημιαστική 

5 Ανύπαντρη 

Ν8 20-30 Μικροαστική Ημιαστική 6 Ανύπαντρη 

Ν9 20-30 Μικροαστική Αστική 8 Ανύπαντρη 

Ν10 20-30 Μικροαστική Ημιαστική 7 Παντρεμένη 26 

*: Η ηλικία των υποκειμένων χωρίζεται σε δεκαετίες, δηλαδή 20-30, 30-40, 40-50 

**: Ν=Νηπιαγωγοί, Δ=Δασκάλες, Φ=Φιλόλογοι



 136

 

Κωδικός 

ερωτηθέντα 

Ηλικία Κοινωνική 

προέλευση 

Δημογραφική 

προέλευση 

Προϋπηρεσία Οικογενειακή 

κατάσταση 

Μ. Ό. 

Ηλικίας 

Δ1 30-40 Αγροτική Αγροτική 15 Παντρεμένη 

Δ2 30-40 Αγροτική Αγροτική 14 Ανύπαντρη 

Δ3 30-40 Αγροτική Νησιωτική/ 

αγροτική 

10 Ανύπαντρη 

Δ4 30-40 Μικροαστική Ημιαστική 7 Ανύπαντρη 

Δ5 30-40 Αγροτική Ημιαστική 15 Διαζευγμένη 

Δ6 30-40 Μικροαστική Αστική 7 Ανύπαντρη 

Δ7 30-40 Εργατική  Νησιωτική/ 

ημιαστική 

5 Ανύπαντρη 

Δ8 30-40 Μικροαστική Νησιωτική/ 

ημιαστική 

5 Παντρεμένη 

Δ9 30-40 Αγροτική  Νησιωτική/ 

αστική 

15 Ανύπαντρη 

Δ10 40-50 Μικροαστική  Αστική 15 Παντρεμένη 36 
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Κωδικός 

ερωτηθέντα 

Ηλικία Κοινωνική 

προέλευση 

Δημογραφική 

προέλευση 

Προϋ-πηρεσία Οικογενειακή 

κατάσταση 

Μ. Ό. 

Ηλικίας 

Φ1 30-40 Μικροαστική  Νησιωτική/ 

ημιαστική 

15 Παντρεμένη 

Φ2 30-40 Εργατική Αστική 14 Παντρεμένη 

Φ3 30-40 Μικροαστική  Αστική 15 Παντρεμένη 

Φ4 30-40 Μικροαστική Νησιωτική/ 

αστική 

15 Παντρεμένη 

Φ5 30-40 Μικροαστική  Αστική 5 Ανύπαντρη 

Φ6 30-40 Μικροαστική Αστική 14 Ανύπαντρη 

Φ7 30-40 Αγροτική Νησιωτική/ 

ημιαστική 

12 Ανύπαντρη 

Φ8 40-50 Αγροτική Νησιωτική/ 

ημιαστική 

15 Παντρεμένη 

Φ9 30-40 Αγροτική Νησιωτική/ 

ημιαστική 

15 Παντρεμένη 

Φ10 20-30 Μικροαστική Αστική 5 Ανύπαντρη 34,5 

 

Νιώσαμε τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στην έρευνα πάρα πολύ ζωντανή 

και η δεκτικότητά τους μας απέδειξε ακριβώς την επιθυμία τους να 

συζητήσουν για ό, τι τους απασχολούσε. Όπως υποστηρίζει και ο Goodson407 

οι μέχρι τώρα έρευνες έδειξαν πόσο σημαντικό είναι για τους εκπαιδευτικούς 

να μιλούν μαζί τους οι ερευνητές, να τους γνωρίζουν, να τους ακούν. 

Οι εκπαιδευτικοί μίλησαν με υπευθυνότητα και ευαισθησία για θέματα που 

τους αφορούσαν και τα σχόλια του καθενός παρουσίαζαν σε μεγάλο βαθμό 

                                                 
407 Goodson, I. F (1992) Studying teachers’ lives, London, Routledge 
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ομοιότητες, που δεν μπορούν να μην μας προβληματίσουν408. Παρ’ όλ’ αυτά, 

τονίζουμε πως δεν μπορούμε να προβούμε σε γενικευμένα συμπεράσματα και 

να ισχυριστούμε ότι αυτό που οι ερωτώντες μας είπαν ισχύει για όλους τους 

εκπαιδευτικούς. Συνεπώς η ερευνά μας δεν μπορεί να λάβει αξιολογικά 

γενικευμένες διαστάσεις, αλλά αποκαλύπτει όψεις του αγώνα και της αγωνίας 

των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, στο πλαίσιο της ελληνικής 

κοινωνίας. 

Τα παραπάνω συνηγορούν με το υλικό που συγκεντρώσαμε κατά την 

Τριγωνοποίηση409. Τριγωνοποίηση είναι η διαδικασία ελέγχου των 

δεδομένων, με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη των παρατηρήσεών. Σ’ αυτό 

το πλαίσιο προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε παρόμοιες έρευνες στην Ελλάδα410 

και το εξωτερικό και να τις συγκρίνουμε με τα ευρήματά μας. Επί πλέον, 

εξαιρετικά χρήσιμη υπήρξε η θητεία μας σε νηπιαγωγείο όπου για μεγάλο 

χρονικό διάστημα ως παρατηρητές είχαμε την ευκαιρία να καταγράψουμε την 

καθημερινότητα του έργου του νηπιαγωγού. 

 

 

 

 

                                                 
408 Αναφέρουμε χαρακτηριστικά την παρατήρηση μιας δασκάλας, η οποία μας είπε ότι μέσα από τη 
συνέντευξη άγγιξε θέματα, που και η ίδια φοβόταν ευχαριστώντας μας γι’ αυτό. 
409 Βλ και Πηγιάκη, Κ. (1988) Εθνογραφία, Αθήνα, Γρηγόρης 
410 Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι η έρευνα αυτή είναι η πρώτη που μελετά την αυτοεικόνα των 
εκπαιδευτικών της προσχολικής αγωγής. Από την άλλη μεριά για το θέμα αυτό έχουν εκπονηθεί αρκετές 
έρευνες στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από τις έρευνες αυτές αναδύεται η 
χαμηλή κοινωνική εκτίμηση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας παρά τις κοινές οικονομικές 
απολαβές. Φαίνεται ότι το πρωτεύον χαρακτηριστικό είναι το επιστημονικό κεφάλαιο το οποίο φέρονται 
να έχουν οι εκπαιδευτικοί διαφορετικών σχολικών βαθμίδων. 
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Δ. Πραγματολογικά 

Παρουσίαση του Πραγματολογικού Υλικού 

 

Δ.1. Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Ηλικίας 

Επιστημονική κατάρτιση ή ανεπάρκεια; 

 

Το πραγματολογικό μας υλικό που αφορά στους εκπαιδευτικούς προσχολικής 

ηλικίας, στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και που συλλέχθηκε από τις συζητήσεις μαζί τους, συγκεντρώνει 

πολλά στοιχεία και χαρακτηριστικά και των τριών αυτών κλάδων των 

εκπαιδευτικών. 

Το εναρκτήριο ερέθισμα για την διεξαγωγή αυτής της έρευνας το 

μοιράστηκαν μαζί μας, μέσω των λεγόμενών τους τα υποκείμενα. Οι 

απομαγνητοφωνημένες αφηγήσεις τους και τα στοιχεία που τα υποκείμενα 

ανέφεραν, τα παραθέσαμε και τα διατυπώσαμε ευκρινώς και η παρεμβολή 

μας μπορεί να ιδωθεί στο πλαίσιο της προσπάθειας να ερμηνεύσουμε τις 

πληροφορίες που μας έδωσαν και να δώσουμε έμφαση σ’ εκείνες τις 

πληροφορίες κυρίως που υπάγονται στο ειδικότερο αντικείμενο και στην 

ανάγκη της έρευνάς μας. 

Από την ανάλυση του πραγματολογικού υλικού διαφαίνεται η χαμηλή 

κοινωνική αποδοχή για το σώμα των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. 

Αυτή η άποψη σαφώς επηρεάζει και την άποψη που διαμορφώνουν τα μέλη 

του για τον εαυτό τους411 και τα λεγόμενα των υποκειμένων της έρευνάς μας 

                                                 
411 Kob, J. The teacher in industrial society (σελ. 390-398), σ. 396, στο Bereday, G. Z. F. and Lauwerys, J. 
A. (eds.), London, Published in assoc.: The university of London, Institute of Education and teachers 
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το επιβεβαίωσαν αρκετές φορές. Η αρνητική αυτοεικόνα των εκπαιδευτικών 

προσχολικής ηλικίας προκύπτει κυρίως από τη μη αποδοχή της επιστημονικής 

τους κατάρτισης. 

-Λείπει αυτή η τιμή γενικά προς τους νηπιαγωγούς και αυτό αναπαράγεται σε 

όλες τις βαθμίδες […] δεν στο κρύβω ότι πάντα είχα μέσα μου ότι δεν έχω 

τελειώσει Πανεπιστήμιο. Πάντα το είχα μέσα μου, προσπαθούσα να μην το 

βγάλω προς τα έξω 

-Κοίτα, γενικά όλοι σε βλέπουν σαν κατώτερο 

-Ναι, όλοι το πιστεύουν αυτό γιατί δεν έχουν μπει στον κόπο να δουν το 

πρόγραμμα, να δουν πώς δουλεύει μια νηπιαγωγός, νομίζουν ότι είναι μόνο 

παραμύθια, μόνο τραγούδια, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, εντάξει, είναι 

σημαντικά, όμως, δεν καταλαβαίνουνε τη σημασία που έχουνε για τα παιδιά 

κι έτσι δεν μπορούν να καταλάβουν και τις βάσεις 

-η αντιμετώπιση στις νηπιαγωγούς δεν είναι πολύ καλή, δηλαδή εκεί που θα 

έπρεπε να έχει αναγνωριστεί το επάγγελμά τους, δεν έχει αναγνωριστεί πάρα 

πολύ. 

-τουλάχιστον στο μέρος που δουλεύω εγώ είναι όντως έτσι, δηλαδή νιώθω σα 

να φυλάω τα παιδιά επειδή δουλεύουν οι γονείς, δε νιώθω ότι προσφέρω κάτι, 

ξέρεις, σημαντικό στα παιδιά. 

-όλοι με ρωτάνε τι έχω τελειώσει; Α, νηπιαγωγός. Ξέρεις ψάχνω τι…υπάρχει 

κάτι στη φωνή τους, μμμ, νηπιαγωγός, μετά όταν τους λέω η πρώτη 

αντίδραση είναι: αχ, τι καλά που είσαι με τα παιδάκια, αρχίζουν…κι εμείς 

έχουμε ένα παιδάκι, το θεωρούν πάρα πολύ απλοποιημένο, αλλά δεν μπαίνω 

στη λογική να τους εξηγήσω. Δε νομίζω ότι μπαίνει κανείς στη λογική να 

                                                                                                                                            
college, Columbia University, New York, Evans Brothers Limited, The year book of education (1963), 
The education and training of teachers 
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καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό το επάγγελμα, δηλαδή το θεωρούν πολύ 

ελαφρύ. 

Κρίνοντας τώρα πια τα όσα ακούστηκαν θεωρούμε ότι οι ερωτηθέντες ειδικά 

από τον κλάδο των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας είχαν την ανάγκη να 

ακουστούν οι απόψεις τους κι εκείνο που προέκυψε είναι ότι οι ίδιοι πιστεύουν 

για τον εαυτό τους ότι η κοινή γνώμη (και η πολιτεία) τους έχει υποτιμήσει και 

παραμελήσει περισσότερο από τους άλλους κλάδους εκπαιδευτικών. 

-μας θεωρούσαν κατώτερο επάγγελμα, ε, κι από το Πανεπιστήμιο ακόμη, 

δηλαδή οι καθηγητές, μου λέγανε συμφοιτητές από άλλες σχολές, επειδή εμείς 

παίρναμε οι πιο πολλοί μεγάλους βαθμούς, θυμάμαι ένα παράδειγμα ας 

πούμε, στο θεολογικό που τους είχαν πει με στυλ, δεν είναι μπακάλικο εδώ, 

δεν είναι παιδαγωγικό να σας βάζουμε 9άρια. Δηλαδή κατά προέκταση και οι 

φοιτητές…θεωρείται δηλαδή ότι αυτός που πάει Πολυτεχνείο, επειδή έχει 

τόσο πολύ διάβασμα και τόσο δύσκολο, αυτό το επάγγελμα κι ο γιατρός είναι 

που αξίζουν, εμείς, ε…νηπιαγωγοί… 

-[…] κι όταν πολλές φορές τσακωνόμασταν, μου έλεγε, ε, εντάξει, δεν είναι 

πτυχίο αυτό τώρα! Μπακαλόχαρτο! Αλλά όταν ήταν να με βοηθήσει να μπω 

κάπου μου έλεγε, ε, να μην κουραστώ για σένα, έχεις το χαρτί σου εσύ. 

Τα δεδομένα που έχουμε συγκεντρώσει μας δίνουν τη δυνατότητα να 

εξαγάγουμε ορισμένα βασικά συμπεράσματα και να διακρίνουμε ορισμένα 

κοινά χαρακτηριστικά που αφορούν τους εκπαιδευτικούς αυτούς, αν και 

σωστό θα ήταν να αποφευχθεί μια γενίκευση, γιατί σε όλους τους 

επαγγελματικούς χώρους και τις κοινωνικές ομάδες υπάρχουν και αντίθετες 

γνώμες που αντιτάσσονται στα αποτελέσματα που μια έρευνα μπορεί να 

διαμορφώσει. Αξίζει, σε αυτό το σημείο, να σημειώσουμε ότι ο συγκεκριμένος 
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κλάδος εκπαιδευτικών μας ενδιαφέρει στο πλαίσιο της κοινωνικής αποδοχής 

περισσότερο από τους άλλους δύο, γιατί αυτός ο κλάδος υπήρξε η αφορμή 

αυτής της έρευνας. Όπως προαναφέραμε η φοίτησή μας στο τμήμα 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία αντιμετωπίστηκε με 

σχετική δυσαρέσκεια αφ’ ενός από το στενό οικογενειακό μας περιβάλλον, 

που δραστηριοποιείται επαγγελματικά στα νομικά και αφ’ ετέρου από τον 

ευρύτερο κύκλο των συναναστροφών μας που προσανατολίζεται στις θετικές 

επιστήμες. Συχνά εκφράστηκαν σχόλια και διατυπώθηκαν κρίσεις που 

υποτιμούσαν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού της προσχολικής ηλικίας χωρίς 

κανένα σοβαρό επιχείρημα, αλλά μάλλον εξ’ αιτίας στερεοτυπικών απόψεων 

και αυθαίρετων συμπερασμάτων. Τα λεγόμενα των υποκειμένων που 

παρατίθενται αντανακλούν μια αρχικά σαφή κατάδειξη της υποτίμησης του 

επαγγέλματος του εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας. 

-Βέβαια! Κι από οικογενειακό περιβάλλον και από φιλικό περιβάλλον. 

Εντάξει, κάτσε εσύ με τα παιδάκια σου, δεν έχεις να μας πεις κάτι παραπάνω. 

-στην αρχή δεν το βλέπανε ότι ήταν σπουδή, σπουδή, ακόμα και τώρα δεν 

ξέρω αν τους έχω πείσει. Δεν το θεωρούσαν μια επιστήμη […] Αν και οι γονείς 

μου είχαν αντίρρηση, ακόμα και τώρα που ξέρουν πως έχω πάρει απόφαση 

πως αυτό θέλω να είναι το επάγγελμά μου, μου λένε πως θα μπορούσα να έχω 

γίνει οικονομολόγος ή δικηγόρος […] εντάξει, υπήρχαν και πολλοί που λέγανε, 

μα γιατί; Υπήρχαν και καλύτερα ΤΕΙ στην Αθήνα από ότι Νηπιαγωγών. 

-έτυχε να βρίσκομαι για καιρό σε μια παρέα γιατρών…δεν πίστευαν πώς θα 

μπορούσε κάποιος γιατρός να έχει κοινά σημεία με μια νηπιαγωγό 

Οι υπό ανάλυση εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας, αναφέρθηκαν και 

στην υποτίμηση που ένιωσαν από εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων, 
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ειδικότερα της πρωτοβάθμιας, με τους οποίους θεωρούν ότι έχουν κοινό 

γνωσιακό πεδίο και όμοιες επαγγελματικές προοπτικές εξέλιξης. Η υποτίμηση 

αφορούσε τις αμφιβολίες γύρω από την επιστημονική επάρκεια των 

εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας και μονάχα όταν γινόταν μια συζήτηση 

«μέσα σε επιστημονικά πεδία», κατά την οποία έπρεπε να αποδειχθεί ότι οι 

νηπιαγωγοί έχουν επιστημονικές γνώσεις και δεν κάνουν απλά «φύλαξη» 

υπήρχε περίπτωση να τους έκριναν διαφορετικά και τους αποδέχονταν ως 

ισότιμους, -στον επιστημονικό τομέα. 

-είδα πραγματικά μια διαφοροποιημένη μεταχείριση ακόμα και από τους 

ίδιους τους δασκάλους, που ήτανε τα αδέρφια μας, δηλαδή είχαμε το ίδιο 

μισθολογικό κλιμάκιο, στα ίδια μέρη πηγαίναμε, μονοθέσια, πολυθέσια, 

ακριβώς τις ίδιες εξελίξεις είχαμε…διαπίστωσα το μεγάλο χάσμα. Δεν μας 

αντιμετώπιζαν ισότιμα, δεν θεωρούσαν ότι είμαστε εκπαιδευτικοί, θεωρούσαν 

ότι είμαστε κάτι διαφορετικό, λέμε παραμυθάκια, τραγουδάκια και 

κατασκευούλες. Έπρεπε να γίνει μια συζήτηση σε επιστημονικά πεδία, για το 

τι είπε ο Bruner, o Piaget, και το τι είπαν οι διάφοροι παιδαγωγοί και να τους 

εξηγήσεις λοιπόν ότι για ποιο λόγο είσαι μέσα εκεί, ότι δεν κάνεις μόνο 

φύλαξη, αν τους εξηγήσεις τελικά τι κάνεις. 

-οι δάσκαλοι, δηλαδή, θεωρούν ότι δεν κάνεις τίποτα κι ότι απασχολείς τα 

παιδιά με τραγουδάκια και παραμυθάκια, κι αυτοί τα κάνουν όλα. 

-φαντάζομαι ότι κι ένας δάσκαλος θα μας υποτιμούσε, κι ένας γυμναστής κι 

ένας καθηγητής το ίδιο. 

Σε αρκετά σημεία της συζήτησης οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας 

ανέφεραν ότι η γνώμη του κοινωνικού περιβάλλοντός τους και η υποτίμηση 
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που αυτό εκφράζει προς το επάγγελμά τους, τους αναγκάζει να διατηρούν 

στάση αμυντική-απολογητική. 

-μας αντιμετώπιζαν λιγάκι στον αέρα, ότι δεν κάνουμε τίποτα. Έδινα μάχη 

κάθε φορά που πήγαινα σε σχολείο γι’ αυτό το λόγο, και πραγματικά από 

κάποια στιγμή και μετά, ας πούμε, είχα καταντήσει τη δουλειά μου στο να 

προσπαθώ να αποδείξω πρώτα κυρίως στον κόσμο, ότι είμαστε νηπιαγωγοί 

Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην προσπάθεια τους να υπενθυμίσουν στους 

άλλους ότι το επάγγελμα τους δεν περιορίζεται στη διδασκαλία παιδικών 

παιγνιδιών και τραγουδιών, αλλά αποτελεί σημαντική επιστημονική 

παρέμβαση για την ομαλή εισαγωγή των παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

-δεν καταλαβαίνουν τη σημασία που έχουνε για τα παιδιά κι έτσι δεν μπορούν 

να καταλάβουν και τις βάσεις… 

-θεωρείται ότι ας πούμε δε γίνεται εκπαιδευτική δουλειά στο σχολείο, βέβαια 

λιγότερο από παλιά, αλλά ακόμα υπάρχει αυτό, δηλαδή θεωρείται ότι απλά 

κρατάμε τα παιδιά επειδή οι γονείς δουλεύουν κι όχι ότι γίνεται κάτι 

σημαντικό για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού ή για την 

εκπαιδευτική του κατάρτιση 

-δεν μπορούν να καταλάβουν πως θα έχουν καλύτερα παιδιά στην Τρίτη 

λυκείου αν εμείς κάνουμε κάποια πράγματα και πόσο σοβαρή είναι η δουλειά 

μου στο να μάθω σε ένα παιδί να κάθεται στην καρέκλα και να 

συγκεντρώνεται, πράγμα το οποίο δεν θα το εκτιμήσει κανείς ποτέ, θεωρούν 

ότι μόνο η γραφή και η ανάγνωση είναι σημαντικά. Πώς θα καθήσει όμως να 

μάθει γραφή και ανάγνωση αν δεν έχει μάθει να παρατηρεί, να ερμηνεύει, 

πράγματα που κάνουμε στο νηπιαγωγείο; 

Μίλησαν χαρακτηριστικά με τα υποκοριστικά που χρησιμοποιούν οι γύρω 

τους σε μια προσπάθεια να αποδοκιμάσουν την άποψή τους. 
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-δυστυχώς το επάγγελμά μας, εγώ έχω καταλάβει ότι το θεωρούνε, ε, λένε, 

εντάξει νηπιαγωγός, ξέρω ‘γω, δηλαδή τραγουδάκια, ποιηματάκια, αυτό 

δηλαδή, το οποίο διαιωνίζεται και δεν αλλάζει. 

-στην αρχή ήταν «τι ωραία, τι παιχνιδάκια κάνετε εσείς και τι κάνουμε εμείς! 

Πρέπει να σημειωθεί πως από την αρχή και καθ’ όλη τη διάρκεια των 

συζητήσεων που είχαμε με τις εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας έντονα 

προέκυπτε ένα είδους παραπόνου, που για συγκεκριμένα ζητήματα 

μεταβαλλόταν σε απογοήτευση κι αγανάκτηση. Με το να τονίζουμε κάτι 

τέτοιο, θέλουμε να δείξουμε ότι αυτό που αρχικά αναφέραμε, ότι δηλαδή 

επηρεάζονται από τη χαμηλή κοινωνική αποδοχή του επαγγέλματός τους δεν 

είναι αναληθές και αυθαίρετο. Οι φράσεις τους φανερώνουν χαρακτηριστικά 

την φόρτιση και την υποτίμηση, στην οποία υποβάλλονται. 

-όταν λες ότι είσαι νηπιαγωγός σε ρωτούν αν έχεις σπουδάσει, δηλαδή δεν 

θεωρούν αυτονόητο ότι η νηπιαγωγός έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο, σε 

θεωρούν baby sitter, βρεφοκόμο, όλα αυτά, δεν σε θεωρούν όμως δασκάλα, 

όπως λέμε δασκάλα και με παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

-θεωρούν ότι δεν κάνουμε τίποτα και έλα μωρέ, δεν κρίνεται το μάλλον των 

παιδιών από εσάς, ενώ εδώ φέτος δίνουν πανελλήνιες τα παιδιά μου κι δεν 

περάσουν στο Πανεπιστήμιο τι γίνεται; 

-έχω περάσει ατελείωτες ώρες να τσακώνομαι με την κολλητή μου, η οποία 

είναι λογίστρια, και μου έλεγε, έλα μωρέ, γιατί εσύ τι κάνεις παραπάνω; Γιατί 

να πληρώνεσαι παραπάνω από μένα; Και της έλεγα: εσύ κάθεσαι μπροστά 

από ένα κομπιούτερ και ένα λάθος να κάνεις δεν τρέχει τίποτα, το διορθώνεις, 

μιλάμε για κάτι υλικό, ένα παιδί, αν πάθει κάτι, ποιος το πληρώνει, ξέρεις τι 

πιστεύουν; Μικρά τα παιδιά, άρα εσύ δεν κάνεις τόσα πράγματα, μεγαλώνουν 
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τα παιδιά, μεγαλώνουν κι οι απαιτήσεις για τον εκπαιδευτικό, δεν είναι όμως 

έτσι. Μικρά παιδιά, λίγη δουλειά, αυτή η νοοτροπία υπάρχει. 

Εκτός από το πρόβλημα της σημασίας των σπουδών υπάρχει και το ζήτημα 

της πολυσχιδούς επιστημονικής ταυτότητας των εκπαιδευτικών. Κατά την 

μελέτη των λεγόμενων των υποκειμένων προέκυψε ότι το επάγγελμα του 

εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας, αντιμετωπίζει την «κατηγορία» της 

επιστημονικής ανεπάρκειας και της διάχυσης του επιστημονικού έργου του412. 

-αυτό σκέφτονται όλοι, ότι σιγά τι κάνετε, τα μαθήματα που κάνετε, η γλώσσα 

που κάνετε, όλοι μπορούν να ανταπεξέλθουν, όλοι το θεωρούν επιφανειακό, 

ότι εσύ που έρχεσαι σε επαφή με μικρούς που δεν ξέρουν καλά, οπότε εσύ που 

ξέρεις καλά, είναι πολύ εύκολο να τους τα μάθεις, δεν είναι έτσι απλά όμως! 

-κάποιο άλλοι όμως νεότεροι σε φιλικό περιβάλλον μου είπαν ότι δεν 

αγωνίστηκες εσύ τόσο πολύ τα 4 χρόνια σε διάβασμα, σε εργαστήρια και αυτά 

που έχει η φυσικομαθηματική ας πούμε ή το πολυτεχνείο, το σέβομαι, όντως 

δεν συμμετείχα τόσο ενεργά στο Πανεπιστήμιο όσο σε κάποιες άλλες σχολές, 

αλλά ο καθένας αγωνίζεται στον τομέα του κι εγώ προσωπικά δε νιώθω 

καθόλου υποδεέστερη. 

Στις συνεντεύξεις προβάλλεται η μεγάλη απόσταση θεωρίας και πράξης. Το 

ότι είναι εύκολο να διδαχθούν μέθοδοι διδασκαλίας και θεωρητικά μοντέλα, 

αλλά στην πράξη, δοκιμαστικά δηλαδή, απέχουν αρκετά από αυτό που 

αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. 

                                                 
412 Johnson, M. and Hallgarten, J. (2002) The future of the teaching profession (σελ. 1-16), σελ. 10-11, 
στο M. Johnson and J. Hallgarten (eds.) From victims of change to agents of change, the future of the 
teaching profession (2002), London, IPPR  
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Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας στη χώρα μας γίνεται 

με βάση έρευνες που έγιναν στο εξωτερικό και πολλές φορές δεν αντανακλούν 

την ελληνική πραγματικότητα. 

Ένα χαρακτηριστικό που προέκυψε επαγωγικά από τις παρατηρήσεις και τις 

αφηγήσεις των πληροφορητών μας ως προς τις σπουδές τους σε μεγάλο 

βαθμό λοιπόν ήταν η ανεπάρκεια που νιώθουν όχι τόσο επιστημονικά, όσο 

πρακτικά. Με τον όρο πρακτικά εννοούσαν τα διάφορα ζητήματα που 

προκύπτουν μέσα στην τάξη και τα οποία έχουν μάθει να τα αντιμετωπίζουν 

μέσω της εμπειρίας τους. 

-όταν μπαίνεις όμως στην τάξη, αυτή η θεωρία αυτόματα έρχεται να συνδεθεί 

με τα παραδείγματα που έχεις, και τότε πια αν είσαι ευσυνείδητη ξανατρέχεις 

πίσω και λες, ναι, αναγνωρίζεις και τον Piaget και τον Bruner και τα είδη 

μάθησης. Εγώ, δηλαδή, έτυχε να τα ξαναδιαβάσω, και κάθε φορά να λέω ναι, 

τώρα είναι έτσι…τώρα όμως, είναι αυτό, που δεν μπορούν να περάσουν οι 

καθηγητές, η απόσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης. 

-είχα σπάσει το κεφάλι μου…μπήκα στη διαδικασία να σκέφτομαι τι είναι η 

γενική παιδεία που παίρνεις από το Πανεπιστήμιο, αλλά όταν βγήκα στο 

επάγγελμα λέω, ρε γαμώτο, τι σχέση έχουν αυτά που μάθαινα με αυτά που 

κάνω; Δεν είμαι τόσο ικανοποιημένη, δηλαδή αυτά που κάναμε στη σχολή, τις 

πρακτικές που κάναμε στη σχολή, όλα αυτά που διδάχθηκα απέχουν μακράν 

από αυτό που κάνω στην πράξη εδώ και 7 χρόνια. 

-η ουσία στην πράξη είναι, να πέσεις στα βαθιά… 

Τονίζουν πως στη Σχολή έπρεπε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις λεγόμενες 

πρακτικές ασκήσεις που κάνουν στο πλαίσιο των διδακτικών μαθημάτων. 
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-τώρα όσον αφορά στην πρακτική, όχι, είναι πολύ λίγη. Θεωρώ ότι έπρεπε να 

γίνεται συνέχεια, συνέχεια δηλαδή! 

-βγήκα και ήμουν πολύ καλή στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, είχα 

υπεραρκετές γνώσεις, ας πούμε, γύρω από την Κοινωνιολογία της 

Εκπαίδευσης, ε και μπήκα στα παιδιά, δεν μπορείς όμως να τους διδάξεις 

αυτό το πράγμα, πρακτική μηδέν. 

-πρακτικά θα μπορούσαν να γίνονται προσπάθειες κι από τα πρώτα χρόνια, 

όχι μόνο στο τρίτο και τέταρτο έτος και κυρίως περισσότερες φορές. 

-και η πρακτική που κάνουν, που κάνουμε, είναι καλό που γίνεται, μαθαίνεις 

διάφορα πράγματα αλλά, ε, είναι, ξέρεις τώρα, με το να κάνεις ένα μήνα 

πρακτική δε σου μένει τίποτα. Αλλιώς είναι να τριφτείς, να βγάζεις 

καθημερινό πρόγραμμα, ε, να το εκτελείς, να, να, να, και άλλο τώρα μια 

εβδομάδα κάθε εξάμηνο ή ένα μήνα συνεχόμενο ή…δεν είναι το ίδιο. 

Πιστεύουν πως ο καθένας πρέπει να ανανεώνει τις γνώσεις του και να 

καταβάλει προσωπικές προσπάθειες να σταθεί μέσα στον χώρο της αίθουσας. 

-είναι στα χέρια τα δικά μας να κάνουμε μεταπτυχιακό, να ανεβάσουμε το 

μεταπτυχιακό τμήμα, τα μεταπτυχιακά τμήματα, τα εγχώρια. 

-απλά σου δίνουνε μια βάση, από κάπου πρέπει να ξεκινήσεις κι από κει και 

πέρα συνέχεια ψάχνεις μόνος σου 

-προσωπικά ψάχνω σεμινάρια, ψάχνω…απλά, σε θέματα πιο πολύ πρακτικής 

αυτό που λες, δηλαδή στη μουσικοκινητική, στο θεατρικό παιχνίδι, σε όλα 

αυτά που στη σχολή μας δεν διδάχθηκαν επαρκώς, ήταν επιλογής μαθήματα, 

οπότε είναι η προσωπική θέληση του κάθε νηπιαγωγού πόσο θα το 

προχωρήσει αυτό και πόσο θα εκπαιδευθεί σε αυτό. Θεωρώ ότι το επιπλέον 
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είναι σημαντικό, αλλά θεωρώ επίσης ότι μας παρέχεται στο Πανεπιστήμιο μια 

πολύπλευρη μόρφωση, ανοίγουν οι ορίζοντές μας δηλαδή, δεν είναι να μάθεις 

περισσότερα πράγματα συγκεκριμένα, είναι να μάθεις να σκέφτεσαι. 

Προκύπτει ότι η διδασκαλία δεν είναι μονοδιάστατη, αλλά απαιτεί 

πολύπλοκους χειρισμούς από τους ίδιους, που τους υποβάλλουν στη 

διαδικασία να επαληθεύουν τους τρόπους διδασκαλίας που γνωρίζουν, αλλά 

και να ανακαλύπτουν καινούργιους τρόπους προσέγγισης των μαθητών τους. 

Η διδασκαλία είναι μια διαδικασία που συνεχώς μεταβάλλει τον τρόπο που ο 

κάθε εκπαιδευτικός σκέπτεται και αυτό συμβαίνει αναλόγως με τις 

προσωπικότητες των μαθητών του, που αλλάζουν κάθε χρόνο. Οι 

εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας διέκριναν ότι η αλληλεπίδραση μέσα στην 

τάξη διαφέρει από τα όσα διδάσκονται στη Σχολή. 

-πρέπει να ξέρεις τα ψυχολογικά και τα αναπτυξιακά στάδια που περνάει το 

παιδί και πάρα πολλά πράγματα για να μπορέσεις να ανταπεξέλθεις 

Εύκολα διακρίνουμε από τα λεγόμενα των υποκειμένων μας τη σύγχυση και 

τον προβληματισμό για την μορφή της εργασία τους, καθώς και την ανάγκη 

συγκέντρωσης στο πρόσωπό τους πολλών ρόλων και προτύπων, προκειμένου 

να διεξαχθεί το μάθημα413. 

-Η δική μας βαθμίδα έχει εντελώς διαφορετικά προβλήματα, δηλαδή ένας 

νηπιαγωγός για να είναι καλός νηπιαγωγός, πρέπει να είναι παιδαγωγός, 

εκπαιδευτικός, μουσικός, ηθοποιός, γυμναστής, χειροτέχνης, ψυχολόγος, 

μαμά, μπαμπάς, να συγκεντρώνει όλους αυτούς τους ρόλους που ο καθένας 

μας στο διάβα της ζωής του αναζητούσε από το δάσκαλό του ή τη δασκάλα 

του. 

                                                 
413 Βλ. και Goodson, I., στο Day, C., Fernandez, A., Hauge, T. and Moller, J., ό. π., σ. 15  
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Δ.1.1. Δασκάλες 

Επιστημονική κατάρτιση ή ανεπάρκεια; 

 

Σε αυτό το πρόβλημα οι Δασκάλες υιοθέτησαν ευνοϊκή στάση αναφορικά με 

τα λεγόμενα των Νηπιαγωγών. Οι περισσότερες εκπαιδευτικοί της 

πρωτοβάθμιας πιστεύουν ότι εκείνο στο οποίο διαφέρει η δουλειά τους είναι η 

ηλικία των παιδιών με τα οποία ασχολούνται. Όσο μικρότερη είναι η ηλικία 

των παιδιών τόσο σοβαρότερο είναι το παιδαγωγικό έργο που πρέπει να 

συντελεστεί. Βλέπουν τη δουλειά τους σαν συνέχεια της δουλειάς των 

νηπιαγωγών και αυτό το τόνισαν με χαρακτηριστικές φράσεις που 

παρατίθενται παρακάτω. Οι απόψεις τους κυμάνθηκαν στο ίδιο επίπεδο 

περίπου όσον αφορά στο τι έχει να προσφέρει παιδαγωγικά το ένα επάγγελμα 

και τι το άλλο. Θεωρούν δηλαδή ότι η επιστημονική τους κατάρτιση δεν έχει 

να επιδείξει σημαντικές διαφορές, αφού διδάσκονται τα ίδια θέματα στη 

ψυχολογία, στην κοινωνιολογία, στη φιλοσοφία κ. α. 

-Ναι! Την θεωρώ πολύ σημαντική επιστήμη την παιδαγωγική, το άλφα και το 

ωμέγα για τον καθένα, για οποιοδήποτε επάγγελμα...και σε σχέση με τους 

νηπιαγωγούς δεν θεωρώ ότι υπάρχει διαφορά, η διαφορά είναι μόνο ηλικιακή. 

-εμείς κουβαλάμε μια ένταση η οποία, ειδικά όταν έχει να κάνει και με μικρές 

ηλικίες, προσπαθείς να γίνεσαι κατανοητός από όλους, να δίνεις σημασία σε 

όλους...σε χαμηλώνει αυτό...δεν σε βοηθά να ανέβεις, προσπαθείς να 

βοηθήσεις ανθρώπους που τώρα μεγαλώνουν και κατεβαίνεις. Φαντάζομαι οι 

νηπιαγωγοί πόσο θα κουράζονται. 

-Γιατί που λέει ο λόγος μπορεί να τα κρατήσει κι η μαμά τα παιδιά, έτσι ή και 

τα ανίψια σου μπορεί να τα κρατήσεις στο σπίτι, αλλά δεν είναι το πλαίσιο το 
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ίδιο που θα προσφέρει η εκπαίδευση. Μου άρεσε να κάνω μάθημα, κάτι που 

στο νηπιαγωγείο κάνεις μάθημα σε άλλο επίπεδο, δηλαδή λες παραμύθι, είσαι 

πιο πολύ ξέρεις, ψυχοκινητική. 

-Οπότε η νηπιαγωγός ξέρει και μπορεί να μάθει πιό πολλά πράγματα, πώς 

μπορεί να καθίσει, και αν, στο θρανίο, πώς πιάνει το μολύβι, αν έχει κάποιο 

πρόβλημα στο σπίτι, καταρχήν δεν έχουν διαφορά τον πρώτο καιρό από το 

νηπιαγωγείο. 

-δεν υποτιμώ κανένα εκπαιδευτικό και είμαι της άποψης...ότι αν λειτουργούσε 

σωστά, σαν προθάλαμος του δημοτικού. Οπότε αν το νηπιαγωγείο 

λειτουργούσε σωστά, όχι από την άποψη των ανθρώπων που το λειτουργούνε, 

σαν εκπαιδευτικό πλαίσιο εννοώ... Το νηπιαγωγείο είναι πολύ βασικός τομέας 

της εκπαίδευσης![...] Αλλιώς το άφηνες και σε μία γυναίκα, νταντά, δεν την 

υποτιμώ τη γυναίκα, μπορεί να τα κρατήσει και καλύτερα, αλλά σε ατομικό 

επίπεδο και να προσφέρεις και εκπαίδευση...εγώ δεν έχω πάει και 

νηπιαγωγείο. δεν ξέρω πώς είναι η εμπειρία του νηπιαγωγείου...ίσως να είχα 

προετοιμαστεί καλύτερα. 

-ενώ μπορεί να είναι και γυναίκα που να μην εργάζεται, το βλέπουν κάπου 

σαν παρκάρισμα, όταν θέλουν κάποιες φορές να ξεφορτωθούν το παιδί, ενώ 

στο δημοτικό θα έρθουν να πάρουν βαθμούς, θα ενοχληθούν, θα 

ενδιαφερθούν κι οι ίδιοι, γιατί αν πεις στο νηπιαγωγείο ότι είναι ζωηρό, ε, θα 

πει ο γονιός μικρό είναι, ενώ στο δημοτικό θα του πει η δασκάλα μου είπε ότι 

είσαι ζωηρός και δεν διαβάζεις και δεν κάνεις και, και, υπάρχει ο αντίκτυπος 

των μαθημάτων, που στο νηπιαγωγείο ίσως δεν υπάρχει, ίσως είναι αυτό.[...] 

Αλλά με το νηπιαγωγείο είναι θέμα κοινωνικής πολιτικής ξεκάθαρα. Αν έδινε 

βαρύτητα το κράτος, την έκανε υποχρεωτική, έδινε και λεφτά, άλλαζε και λίγο 

τα κτίρια, έδινε περισσότερη σημασία, γιατί σκέψου πού λειτουργούν τα 
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νηπιαγωγεία; Σε αποθήκες! Αφού το κράτος δεν βλέπει την αναγκαιότητα 

γιατί να τη δει ο πολίτης; Γιατί να τη δει η μαμά; Αφού βλέπει ότι εκεί που 

ήταν παλιά ένα μαγαζί τώρα είναι ένα νηπιαγωγείο. Τι ποιότητα προσφέρεις; 

Και τα παιδιά λειτουργούν διαφορετικά. 

-η ηλικία των παιδιών με τα οποία ασχολούνται είναι μικρότερη, η δουλειά 

τους πιό δύσκολη, η επικοινωνία με τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι πιό 

δύσκολη [...] παιδαγωγικά τμήματα τελειώνουν κι αυτοί 

-σαν συνέχεια και συνεργασία, σα ντόμινο είναι κατά κάποιο τρόπο, 

συνεχίζουμε τη δουλειά που έχουν κάνει, εμπλουτίζουμε λίγο 

- Θεωρώ ότι έχουν πολύ σημαντικό έργο να κάνουνε κι επίσης θεωρώ ότι όσο 

πιο μικρά παιδιά έχεις υπό την ευθύνη σου, τόσο πιο δύσκολη είναι η δουλειά 

σου […] στον κορμό της παιδαγωγικής, στο κάτω κάτω πολλά πράγματα είναι 

ίδια, η θεωρία δηλαδή σε δασκάλους και νηπιαγωγούς [...] ναι, κατά τη γνώμη 

μου δεν είναι διαφορετικά πράγματα, ασχολούνται και οι δυο με την 

παιδαγωγική αλλά για μένα δεν είναι σαφώς κατώτεροι.  

-Εκπαιδευτικοί κι αυτοί όπως κι εμείς, απλώς έχουν να κάνουν με 

διαφορετικές ηλικίες και κάνουν διαφορετικά πράγματα, πρωτοβάθμιοι είναι 

απλά έχουν να κάνουν με άλλη ηλικία 

- Θεωρώ ότι οι 2 πρώτες βαθμίδες και οι νηπιαγωγοί και οι δάσκαλοι, εάν δεν 

βάλουν αυτοί τα λιθαράκια δεν πρόκειται να χτιστεί γερό οικοδόμημα! Είναι 

το άλφα και το ωμέγα της όλης μόρφωσης του παιδιού, του οποιουδήποτε 

παιδιού. 

-Δεν τις θεωρώ καθόλου υποδεέστερες, ποια η διαφορά; κάνουν ψυχολογία, 

παιδαγωγική, εξάλλου σε αυτές τις ηλικίες αν τα παιδιά δεν πάρουν ό, τι 

χρειάζεται ίσως δημιουργηθεί πρόβλημα, που μπορεί αν τους ακολουθήσει σε 

όλη τη σχολική πορεία, ίσως έχω επηρεαστεί κι από την αδερφή μου, που 
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είναι νηπιαγωγός και δουλεύει πραγματικά, όχι, όμως δεν είναι κάτι λιγότερο, 

οι ηλικίες αυτές είναι εύπλαστες και ναι, θα γινόμουν νηπιαγωγός, μου 

αρέσουν αυτές οι ηλικίες. 

-Έχω συνεργαστεί με νηπιαγωγούς στο σχολείο που δούλευα πριν, εγώ 

ειλικρινά τους θεωρώ ένα πράγμα με μας, μια ψυχή είμαστε, απλά τα έχουν τα 

παιδιά σε μικρότερη ηλικία. Αλυσίδα είμαστε, να στο πω έτσι απλά […] Για 

μένα δηλαδή έχει την ίδια αξία η δουλειά μας. 

Ανέφεραν ότι όταν γίνεται σωστά η δουλειά των νηπιαγωγών βοηθούνται και 

οι ίδιες κατά πολύ. Το κατά πόσο έχει γίνει σωστή δουλειά το παρατηρούν 

όταν έρχονται τα παιδιά από το νηπιαγωγείο, αναλόγως με το τι γνωρίζουν 

και τι δεξιότητες έχουν αναπτύξει. 

- Σε καμία περίπτωση δηλαδή δεν κάνουν εύκολη δουλειά οι νηπιαγωγοί κι αν 

κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι νηπιαγωγοί είναι πολύ μεγάλη βοήθεια για 

εμάς, ειδικά για τους δασκάλους της πρώτης τάξης. Το βλέπεις κι από τα 

παιδιά. 

- όταν παίρνω πρώτη τάξη το καταλαβαίνω 

-γιατί έχω δει όταν παίρνω πρώτη τάξη, όταν έχει γίνει σωστή δουλειά στο 

νηπιαγωγείο τα παιδιά είναι τελείως διαφορετικά, μπορώ να κρίνω από ποιό 

νηπιαγωγείο έχει έρθει ένα παιδί με βάση τη δουλειά που έχει γίνει 

-Παιδιά που έχουν βρεθεί στο νηπιαγωγείο βοηθούν ας πούμε πολύ 

περισσότερο τους άλλους, θεωρώ δηλαδή ότι η δική τους η δουλειά, όταν 

γίνεται σωστά, όπως κι η δική μας όταν γίνεται σωστά είναι αλληλένδετα 

πράγματα. 

-αν κάνουν σωστά τη δουλειά τους οι νηπιαγωγοί είναι πολύ μεγάλη βοήθεια 

για εμάς, ειδικά για τους δασκάλους της πρώτης τάξης. Το βλέπεις κι από τα 

παιδιά. Όταν έρχονται από ένα νηπιαγωγείο που έχουν δουλευτεί σου 
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λύνονται τα χέρια. Αλλά όταν έρχονται από ένα νηπιαγωγείο που δεν ξέρουνε 

να κόψουνε ένα χαρτί, που δεν έχουν αναπτύξει κινητικές έτσι 

δεξιότητες...όχι, η δουλειά των νηπιαγωγών είναι πολύ σημαντική! 

-Φυσικά και επηρεάζει η νηπιαγωγός και θα ήταν πολύ καλό να υπάρχει 

επικοινωνία νηπιαγωγού- δασκάλας της πρώτης. Περνάς από την ευρεία 

κινητικότητα στη λεπτή κι αυτά τα ξέρει η νηπιαγωγός. 

Από τη συγκέντρωση του πραγματολογικού υλικού που προήλθε από τις 

συζητήσεις που είχαμε με εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας προέκυψαν 

στοιχεία που τα συναντήσαμε και στους εκπαιδευτικούς της προσχολικής 

αγωγής. Και οι εκπαιδευτικοί αυτής της βαθμίδας νιώθουν ότι το επάγγελμά 

τους υποτιμάται και πως δεν τους αναγνωρίζεται επιστημονική επάρκεια, 

ακόμα και από εκπαιδευτικούς άλλων βαθμίδων. 

-υπήρχε στον κόσμο αυτή η άποψη ότι εντάξει μωρέ, τι είσαι; Δασκαλάκος, 

δεν είσαι κάτι το σπουδαίο. Τώρα βέβαια τείνει να εκλείψει πάλι αυτό, ίσως 

βοήθησε το ότι έγινε 4ετής η φοίτηση, δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό, άλλαξαν 

γενικά οι αντιλήψεις. Δε νομίζω να μας βλέπουν...τώρα, βέβαια, δεν ξέρω αν 

είναι ψευδαίσθηση αλλά στον περίγυρό μου και στους ανθρώπους που 

συναναστρέφομαι, έχω φίλους και γιατρούς, δεν θεωρούν ότι είναι κάτι 

υποδεέστερο αυτή η δουλειά που κάνουμε. 

-Κοίτα υπήρχε πάντα η άποψη ότι εμείς είμαστε...γενικά με τους καθηγητές, 

όχι ειδικά με τους φιλολόγους, ότι αυτοί ήταν κάτι παραπάνω από εμάς. Μας 

έβλεπαν λίγο ως υποδεέστερους. Πιστεύω ότι έχει αμβλυνθεί αυτή η διαφορά, 

όχι ότι υπήρχε διαφορά, αλλά έτσι το βλέπανε. Ίσως ένας λόγος ήταν τα 

χρόνια σπουδών, κι άλλος ένας ότι υπάρχουν πολλοί άνεργοι στον κλάδο των 

φιλολόγων ειδικά, βλέπεις ανθρώπους 10ετίας που δεν μπορούν να βρουν 

δουλειά και ξαφνικά έχουν προσγειωθεί κι έχουν συνειδητοποιήσει ότι δεν 
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είναι κάτι παραπάνω, δεν είναι μόνο οι σπουδές που έχουν κάνει, το βλέπουν 

και λίγο πιό ρεαλιστικά, λένε θα μπορούσα να είμαι δασκάλα τώρα εάν το είχα 

επιλέξει και να ήμουν διορισμένη, να δουλεύω. Δεν ξέρω ίσως σου λέω ότι έχει 

αυξηθεί ο χρόνος σπουδών και η πρόσβαση στα πανεπιστήμια με τη ζήτηση 

που υπάρχει για τα παιδαγωγικά που τους έκανε να το δουν και λίγο 

διαφορετικά. Ειδικά οι φιλόλογοι, όμως, οι διορισμένοι χρόνια, ίσως ακόμη να 

μας βλέπουν κάπως έτσι. 

-να σου πω τι έχω νιώσει...ίσως οι καθηγητές επειδή έχουν ακόμη τους 

βαθμούς έχουν ή έτσι πιστεύεται παραπάνω κύρος...δηλαδή μου έχουνε τύχει 

περιστατικά ανθρώπων που πραγματικά τους έχουμε δώσει εμείς κύρος, το 

οποίο δεν ξέρω αν θα πρέπει να το κατέχουνε κιόλας και σε αντιμετωπίζουν 

κάπως με σνομπισμό μπορώ να πω. 

Ένα σημείο από το οποίο κρίνονται οι εκπαιδευτικοί είναι το ωράριό τους και 

το αντικείμενό της δουλειάς τους, που θεωρείται πως είναι ασαφές και πεδίο 

εφαρμογής πολλών επιστημών. 

-Όλοι μιλούν για το ωράριο, και ειδικά για τις νηπιαγωγούς. Νομίζω ότι δεν 

έχουμε το κύρος που θα θέλαμε να έχουμε ως κλάδος γενικά, ούτε που είχαμε 

παλιότερα...υπάρχει, ναι, μια δυσφορία απέναντί μας...μας αντιμετωπίζουν ως 

ανθρώπους που έχουν να κάνουν κάτι και να φύγουν, αυτό πιστεύουν. 

-τώρα τελευταία καταλαβαίνω πως το επάγγελμά μας δεν έχει την αξία που θα 

έπρεπε να έχει, δεν του τη δίνουν εννοώ. Έχω ακούσει να στο πω έτσι πολλά 

από άλλους επαγγελματίες, σνομπάρουν πολύ το επάγγελμα του δασκάλου και 

δεν αναγνωρίζουν τη δουλειά που κάνουμε, θεωρούν ότι α, παίρνεις τόσα 

χρήματα και δουλεύεις μόνο 5 ώρες, δεν τους ενδιαφέρει τίποτε άλλο, ούτε οι 

σπουδές σου, ούτε η εργασία στο σπίτι, ούτε οι αγώνες που έχεις κάνει να 

φτάσεις ως εδώ και κυρίως η σημαντικότητα της δουλειάς σου, γιατί είναι 
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πολύ σημαντική δουλειά και τα παιδαγωγικά πολύ σημαντικά, αλλά δεν το 

καταλαβαίνουν 

-Γιατί αν και ακούμε και ασχολούμαστε με πολλά και διάφορα πράγματα, 

πιστεύω τίποτα δεν το γνωρίζουμε έτσι σε βάθος...ναι, ξέρουμε πολλά και 

διάφορα, αλλά δε νομίζω να είμαστε σε θέση να δώσουμε, να πούμε, να, αυτό 

το αντικείμενο το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, να σου πω κι εσένα 5 πράγματα. 

-εκείνες οι διακοπές είναι το σημείο της έριδος 

-γενικώς υπάρχει μια αντίληψη ότι εμείς οι δάσκαλοι δεν κάνουμε δουλειά. Το 

θέμα είναι, πιστεύω, ότι το πράγμα ξεκινάει από τις πολλές διακοπές που 

έχουμε. Είναι καθαρά θέμα ζήλιας. «γιατί αυτή βρε παιδί μου να έχει τόσες 

διακοπές; 

Είναι σαν ένα παράπονο, που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί και αυτής της 

βαθμίδας, όπως και οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής ηλικίας, κι αυτό το 

παράπονο προκύπτει συχνά και έντονα στις αφηγήσεις τους. 

-καμιά φορά αυτοί που έχουν συγκεκριμένα πτυχία, θεωρούν ότι έχουν και 

γνώσεις παιδαγωγικές, γιατί θεωρούν ότι το παιδαγωγικό προσφέρει, ξέρεις, 

πολλές γνώσεις μαζεμένες, οπότε αυτοί τις ξέρουν, αυτό σαν γενικότερη 

αντιμετώπιση του κλάδου μας, ναι, το έχω νιώσει [...] ότι εντάξει, μωρέ, τι 

κάνετε; Πηγαίνετε και παίζετε με τα παιδιά. 

-μας θεωρούν ότι είμαστε οι τεμπέληδες του συστήματος. Δεν το θεωρώ 

βέβαια σωστό, τέλος πάντων γιατί ο καθένας...σου είπα...ε, θεωρούν ότι δεν 

έχουμε τις γνώσεις και ότι δεν δουλεύουμε αρκετά, κάτι που δεν στέκει [...] 

Και σου ξαναλέω δεν είναι θέμα ο χρόνος, είναι η προσφορά. Δεν είναι 

δεδομένο δηλαδή ότι όλοι πρέπει να δουλεύουμε ας πούμε 10 ώρες, άλλη η 

δουλειά του καθηγητή πανεπιστημίου, άλλη της νηπιαγωγού, άλλη η δική μας. 

Αλλά κρίνουν κι απ’ αυτό...αλλά δεν έχει νόημα αυτό. 
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-πόσο μάλλον για το νηπιαγωγείο, τα παιδιά είναι και πιό μικρά, για τους 

δασκάλους είναι ότι ξέρεις τα παιδιά πάνε και μαθαίνουν γράμματα και τα 

γράμματα κάνουν τη διαφορά, αυτό μετράει και για τους γονείς, ενώ στο 

νηπιαγωγείο. 

-Δεν είμαι της άποψης, γιατί έχω ακούσει και την άποψη ότι: «στο εργαστήριο 

τι κάνετε; πίνετε καφέδες, κάνετε τίποτα; 

Αναφορικά με τις σπουδές τους πιστεύουν πως η μόρφωση δεν πρέπει να 

σταματά μετά τις αρχικές σπουδές στις διάφορες σχολές, αλλά ο καθένας 

οφείλει να συνεχίζει να διαβάζει και να ανανεώνει τις γνώσεις του. 

-Νομίζω ότι η μόρφωση δεν πρέπει να τελειώνει ποτέ. Όταν μιλάμε για την 

«διά βίου εκπαίδευση» πρέπει και να το εννοούμε, όταν δεν έχεις ας πούμε 

καινούργιες διδακτικές προσεγγίσεις και καινούργια πράγματα είσαι έξω από 

την εποχή σου. Δεν έχουν να κάνουν τα πτυχία και τα Πανεπιστήμια. Πρέπει 

να ενημερώνεσαι για ό, τι καινούργιο κυκλοφορεί, για ό, τι εκδίδεται και δεν 

εκδίδεται...συνέδρια, σεμινάρια που γίνονται κατά καιρούς. 

-Η γνώμη μου για την επιστήμη...Κοίτα κανείς δεν μπορεί να κινηθεί σε 

πρακτικό επίπεδο, αν δεν έχει μια βάση θεωρητική. και ειδικά από ανθρώπους 

που ασχολούνται χρόνια με το θέμα της παιδαγωγικής επιστήμης...εντάξει 

πρέπει να σεβόμαστε αυτά που οι άλλοι έχουν δει μέσα από τις έρευνες να μην 

κάνουμε δηλαδή ό, τι θέλουμε εντελώς χωρίς πρόγραμμα. 

-να ανανεώνουμε συνεχώς τις γνώσεις μας και να προσπαθούμε είτε μέσα από 

σεμινάρια από σπουδές είτε κι από μόνοι μας να διευρύνουμε τις γνώσεις μας 

πάνω στο αντικείμενό μας και να προσπαθούμε να καταφέρουμε να κάνουμε 

σε πρακτικό επίπεδο αυτά που η επιστήμη μας δίνει στην θεωρία και να 

προσπαθούμε κι εμείς...να αλλάξει, να φέρει στα μέτρα του ο καθένας όσο 
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μπορεί αυτά που η επιστήμη μας δίνει [...] θεωρώ ότι οι γνώσεις ήταν 

παρεμφερείς απλά εντάξει, τα τελευταία χρόνια είναι ανανεώσιμες. 

-Είναι γεγονός ότι δεν πρέπει κανείς να αρκεστεί σε αυτό που κάνουμε στο 

Πανεπιστήμιο, να κλείσει τα βιβλία μετά και να πει εντάξει τώρα είμαι έτοιμος 

να μπω σε τάξη και να κάνω κάτι, αυτό δεν ισχύει. Πρέπει συνεχώς κι εγώ 

δηλαδή και τώρα διαβάζω συνεχώς, μελετάω για να είμαι προετοιμασμένη να 

έρθω να κάνω το μάθημα. 

-κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι έρευνες κάνουμε εμείς κάθε μέρα οπότε με 

αυτό το σκεπτικό, ναι, είμαστε επιστήμονες [...] βασικά πιστεύω ότι λίγο λίγο 

η συχνή επιμόρφωση, το να βγαίνεις λίγο έξω, να βλέπεις δυό πράγματα 

παραπάνω, το να κινείσαι και να ψάχνεσαι στο χώρο σου μπορεί να σου 

ανοίξει έτσι δρόμους για να διεκδικήσεις κάποια πράγματα όχι μόνο στον 

οικονομικό τομέα 

Ανέφεραν ότι περισσότερη γνώση αποκτάται μέσω της εμπειρίας μέσα στην 

τάξη κα ότι κάθε χρονιά είναι διαφορετική από τη προηγούμενη, αν αλλάζει 

το έμψυχο υλικό, τα παιδιά δηλαδή. Οι περισσότερες θεωρούν ότι όσα 

διδάσκονται θεωρητικά είναι επαρκή αλλά είναι δύσκολο να εφαρμοστούν 

στην πράξη, όταν ορισμένα περιστατικά προκύπτουν μέσα στην τάξη. 

Ειδικά σε μονοθέσια σχολεία, σε διάφορα χωριά οι περισσότερες ανέφεραν 

ότι ένιωσαν πως όλες οι θεωρητικές γνώσεις που είχαν λάβει ήταν δύσκολες 

στην εφαρμογή κι εκεί άρχισαν να αντιλαμβάνονται πόσο απέχει η θεωρία 

από την πράξη. 

-δεν μπορούμε να πούμε ότι η καλή θεωρία είναι επαρκής όταν μπούμε στην 

τάξη...και καταλαβαίνεις ότι κάποια πράγματα ναι μεν τα βλέπεις στην 

θεωρία αλλά όταν τα δεις μπροστά σου δεν σε βοηθάνε και πολύ να 

αντιμετωπίσεις συγκεκριμένα περιστατικά. Παράδειγμα από άποψη χρόνου: 
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έχω μάθει να κάνω χίλια δυο πράγματα ε, αρχίζω περιορίζω περιορίζω αυτά 

που κάνω και μένω σε πολύ λίγα και ζουμερά για να καταφέρω στα 2 45’ που 

έχω πχ γλώσσα, να μάθουν τη συλλαβή, να αναγνωρίζουν τις λέξεις, τα 

γράμματα, δεν μπορείς να τα κάνεις όλα [...] δεν είμαστε ψυχολόγοι π.χ. 

-Εντάξει, έχουμε μάθει να κάνουμε μια δουλειά, υπάρχουν πράγματα που 

περισσότερο η εμπειρία σε βοηθά να τα αντιμετωπίσεις, παρά η γνώση που 

έχεις αποκτήσει ή πολλές φορές μαθαίνεις από την εμπειρία και παραπάνω 

πράγματα, αλλά δεν είμαστε π.χ. ψυχολόγοι [...] από θεωρία, όλα καλά, αλλά 

πώς τα εφαρμόζεις στα χρόνια που περνάνε πράγματα που ξέρεις; 

-Όχι, δεν τα θεωρώ επαρκή. Αυτά που πήρα τα πήρα περισσότερο από την 

πείρα, δηλαδή μέσα στην τάξη, γιατί αλλιώς τα βλέπαμε. Βασικά το πρώτο 

χτύπημα το έφαγα όταν πήγα σε μονοθέσιο. Κατευθείαν διορίστηκα σε 

μονοθέσιο, που αναλαμβάνεις και διοικητικά καθήκοντα εκεί πέρα και δεν 

μπορείς να τα βγάλεις πέρα και αν δεν ήταν κάποιος άλλος συνάδελφος ο 

οποίος είχε κάποια προϋπηρεσία και είχε γνώση του αντικειμένου δεν ξέρω αν 

θα τα ’βγαζα πέρα. Εντάξει, στο γνωστικό επίπεδο θα τα πήγαινα καλά, αλλά 

στους άλλους τομείς, δεν ξέρω αν θα τα κατάφερνα 

-Όταν είσαι σε μια ηλικία που αλλιώς τα φαντάζεσαι κι αλλιώς...όταν δεν έχεις 

και την εμπειρία, κακά τα ψέματα στη δουλειά μας τις περισσότερες γνώσεις 

τις αποκτάς όταν δουλέψεις, όταν μπεις στο χορό. Η πρώτη χρονιά θα είναι 

δύσκολη, η δεύτερη δύσκολη, ε, μετά συνηθίζεις, γνωρίζεις, μαθαίνεις, ό, τι κι 

αν σου πούνε, πρέπει να το βιώσεις πρώτα. Αλλά να σου πω: θα προτιμούσα 

να έχει περισσότερες πρακτικές, δεν ξέρω αν αφού φύγαμε εμείς τι έγινε, ίσως 

επειδή το τμήμα ήταν νεοσύστατο τότε, τώρα να έχουν, αλλα... 
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-εντάξει, είχαμε σεμινάρια, εργασίες, αλλά, να, αν πας σε μονοθέσιο, ο 

δάσκαλός δεν πρέπει να ξέρει ορισμένα πράγματα? η θεωρία από την πράξη 

διαφέρει πάρα πολύ. Κι εκεί θεωρώ ότι λίγο υστερούσαμε 

-περίμενα δηλαδή κάτι περισσότερο από ό, τι βρήκα και θεωρητικά και 

πρακτικά. Η διδασκαλία ήταν τη δεύτερη χρονιά και πρέπει να ήταν 2-3 

φορές συνολικά, σποραδικά έτσι 1-2 διδασκαλίες. 

-έχεις μπροστά σου 20 παιδιά, 20 διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης, 20 

διαφορετικούς τρόπους δουλειάς...γιατί αυτό που κάνεις για το ένα δεν μπορεί 

να είναι στάνταρ για το άλλο. Και γενικά ψάχνεσαι χωρίς να ξέρεις τι είναι 

σίγουρο. Πολλές φορές βαδίζεις στα τυφλά και δεν ξέρεις αν αυτό που κάνεις 

έχει αποτέλεσμα. Είναι η δοκιμή και η πλάνη. Το ψάχνεις. 

-Εκεί που νιώθεις πολύ καλά είναι σε κάτι χωριουδάκια...που για να δούνε 

άνθρωπο, το να μένει ο δάσκαλος ή η δασκάλα στο χωριό είναι πάρα πολύ 

σημαντικό. 

Η αυτοεικόνα των ίδιων των δασκάλων παρουσιάζει σημαντικά ρήγματα. Μια 

δασκάλα επανέλαβε αρκετές φορές ότι δεν αποδέχεται τον εαυτό της ούτε ως 

επιστήμονα, ούτε ως λειτουργό, αλλά ως επαγγελματία, που με τη πάροδο του 

χρόνου αποδέχθηκε έως αγάπησε το επάγγελμά της: προσπαθώντας απλώς να 

αποδείξει ότι νιώθει καλά με τον εαυτό της, από τη στιγμή που καλλιεργεί 

παραπάνω τα προσόντα και τη γνώση που έχει αποκομίσει. 

-νιώθω ότι κάνω κάτι σημαντικό, όταν πετυχαίνω κάτι με τα παιδιά, όταν 

συνεισφέρω, γνωστικά, ψυχικά, αλλά στο μυαλό μου επιστήμονας είναι αυτός 

που κάνει έρευνα, οι καθηγητές πανεπιστημίου.[ ...] Ίδια υπόσταση έχουν τα 

θεωρητικά και τα θετικά, δεν είναι υποδεέστερες οι φιλοσοφίες, οι 

κοινωνιολογίες στο χώρο του νηπιαγωγείου καθόλου και φυσικά και 

χρειάζονται κι άλλες επιστήμες οι νηπιαγωγοί. 
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-η σχολή ήταν μόνο 2 χρόνια κι όσα έκανα δεν ήταν επαρκή επιστημονικά, 

μετά στην εξομοίωση μπόρεσα να δω το επάγγελμα και πιό επιστημονικά, 

γιατί ήταν τα μαθήματα πολλά, ψυχολογίες, παιδαγωγικά, αλλά γενικά δε 

νιώθω επιστήμονας, ούτε ότι κάνω λειτούργημα. Ένα επάγγελμα είναι που 

μου άρεσε με τον καιρό και πια μου αρέσει πολύ. Δεν ξέρω γιατί δεν νιώθω 

επιστήμονας. 

-Επίσταμαι: γνωρίζω καλά, μ’ ενοχλεί που καμιά φορά ακούω: είσαστε 

επιστήμονες. Δεν μπορώ να το ισχυριστώ αυτό, τουλάχιστον για μένα. Μεγάλη 

κουβέντα το να λέει κάποιος ότι είναι επιστήμονας. Σίγουρα το να ασχολείσαι 

με τα διάφορα πράγματα σε κάνει να γνωρίζεις λίγο πιό κάτω από την 

επιφάνεια. Τώρα το πόσο καλά μπορείς να γνωρίσεις κάτι, θέλει κόπο και να 

ασχολείσαι διαρκώς 

Αυτό συνάδει με τις παρατηρήσεις άλλων επιστημόνων στο εξωτερικό. 

Αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό συμπέρασμα της Nias414. Η συγγραφέας, 

έχοντας διεξάγει έρευνα με δασκάλους του δημοτικού σχολείου, κάνει λόγο 

για την επιρροή που έχει ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τους δασκάλους οι 

γύρω τους (ως χειρώνακτες, με προσόντα και ικανότητες, αλλά όχι 

επιστήμονες ή επαγγελματίες) στον τρόπο που δουλεύουν, στις προοπτικές 

που δίνουν στο επάγγελμά τους, στην κατεύθυνση στην οποία επικεντρώνουν 

τις προσπάθειές τους, εντός κι εκτός τάξεως. 

 

 

 

 

 

                                                 
414 Nias, J. (1989) Primary teachers talking, London, Routledge, σ. 204 
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Δ.1.2. Φιλόλογοι 

Επιστημονική κατάρτιση ή ανεπάρκεια; 

 

Οι Φιλόλογοι, στο ίδιο ζήτημα, προβάλλουν με κάθε τρόπο την επιστημονική 

ανωτερότητά τους. Δε μίλησαν υποτιμητικά για τις εκπαιδευτικούς 

προσχολικής ηλικίας, αλλά έμμεσα πρόβαλαν την άποψη ότι το επάγγελμά 

τους δεν σχετίζεται τόσο με την γνώση αυτή καθαυτή όσο με έναν ρόλο που 

έχει περισσότερο παιδαγωγικά στοιχεία. 

-νιώθω σαφώς καλύτερα, δεν το συζητώ καθόλου, ακόμα κι αν δεν ξέρεις 

τίποτα για το επάγγελμα αυτό, γιατί τα κοινωνικά στερεότυπα τα 

ενσωματώνεις και ενώ σκεπτόμενη καταλήγεις να γνωρίζεις ότι δεν πρέπει α 

είναι έτσι και συγκρατείσαι, ζητάς από τον άλλο που έχει την ειδικότητα αυτή 

να σου δώσει εχέγγυα. 

-το βάρος πιστεύω πέφτει σε μας και στους δασκάλους πολύ και δεν είναι δική 

μου διαπίστωση, το συζητάμε πάρα πολύ 

- Βέβαια πρέπει να τα αγαπάς τα παιδάκια. Αυτό εξυπακούεται 

-Επιστημονικής κατάρτισης θέμα και αγάπης προς το αντικείμενό σου, που 

είναι τα παιδιά και όταν αγαπάς τα παιδιά διαβάζεις, αποκτάς και την 

επιστημονική κατάρτιση για να περνάς τα προβλήματα. 

-Μπορεί να διαφέρει το επίπεδο των γνώσεων από το δημοτικό και το 

γυμνάσιο, αλλά θεωρώ ότι η δουλειά τους δεν είναι αυτή καθαυτή, η γνώση. 

Οι νηπιαγωγοί έχουν ένα ρόλο πιό κοντά στο παιδαγωγικό ας πούμε. Και όταν 

το άτομο είναι χαρισματικό και μπορεί να πλησιάσει τα παιδιά κι έχει ένα 

τρόπο δικό του και ξέρει ποιός είναι ο ρόλος του πιστεύω ότι μπορεί να το 

κάνει καλά. 
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Ορισμένες συντηρούσαν την άποψη ότι το επάγγελμα της εκπαιδευτικού 

προσχολικής ηλικίας δεν έχει τόσο κύρος όσο τα άλλα εκπαιδευτικά 

επαγγέλματα, αλλά γενικότερα αναγνώρισαν ότι είναι σημαντικό και δύσκολο 

ως επάγγελμα (των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας) και ότι πολλές φορές 

εξασκείται χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα μέσα. Στην πλειοψηφία τους 

τόνισαν ότι η αξία του κάθε εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας εξαρτάται 

από το βαθμό προσπάθειάς του και από το προσωπικό του ενδιαφέρον. 

-ο καθηγητής στη μέση εκπαίδευση τελοσπάντων εκτίθεται ο ίδιος στους 

μαθητές, σημασία για το νηπιαγωγό και το δάσκαλο είναι να βοηθήσει να 

εκτεθούν τα παιδιά προς αυτόν, να του βγάλει τα στοιχεία, να είναι πιο κοντά 

του και ειδικά σε μας εδώ στο Λύκειο δεν είναι έτσι, γιατί μπορεί και να μην τα 

βλέπουμε. Η δουλειά του νηπιαγωγού έχει λοιπόν πολλές ευθύνες και πολλές 

απαιτήσεις, τρομερές. 

-πρέπει να ξέρει τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, χρειάζεται παιδοψυχολογία, για 

να έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει η νηπιαγωγός ένα παιδί που ξεφεύγει από 

τον κανόνα, που είναι πχ επιθετικό 

-Αρχικά αυτός που δεν ξέρει μπορεί να θεωρήσει ότι είναι ένστικτο ή και 

τίποτα, εκ των υστέρων, γνωρίζοντας και βλέποντας, σαφώς και απαιτείται 

επιστημονική κατάρτιση, ασυζητητί! 

-όταν έχει 25 διαφορετικά παιδιά με προβλήματα με γονείς, χωρίς γονείς με 

αδέρφια χωρίς αδέρφια, οπωσδήποτε χρειάζεται κάποια κατάρτιση. Μπορεί 

να έχουμε ειδίκευση και να είμαστε πιο κατηρτισμένες σε επίπεδο γνώσης, 

αλλά οι παιδαγωγικές και ψυχολογικές γνώσεις μας είναι ελάχιστες 

-Και μια νηπιαγωγός για να κάνει καλά τη δουλειά της πρέπει να έχει πάρα 

πολλές γνώσεις πιστεύω και να διαβάζει, να ενημερώνεται, να δοκιμάζει νέους 
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τρόπους, χρειάζεται να τραβά το ενδιαφέρον των παιδιών, να πειραματίζεται, 

πράγματα που εμείς δεν κάνουμε, απλώς ακολουθούμε την πεπατημένη. 

-Δεν έχω δηλαδή να πω κάτι κακό, γιατί αυτό που πιστεύω βασικά είναι ότι το 

αν θα αποδώσει κανείς σε ένα επάγγελμα ή όχι, κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος 

εξαρτάται από τον ίδιο. 

-Εγώ δεν το έχω διαισθανθεί. Επειδή είναι κατώτερη κλίμακα της 

εκπαίδευσης, δε νομίζω γιατί είναι εξίσου δύσκολο και πολύπλοκο το ζήτημα 

της εκπαίδευσης και στην 1η βαθμίδα και τη 2η. Θέλει λιγότερη κατάρτιση 

επιστημονική; Μα θέλει περισσότερη παιδαγωγική κατάρτιση στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

-Πολύ πιό σημαντική είναι η δουλειά του δασκάλου και του νηπιαγωγού γιατί 

τότε τίθενται οι βάσεις, που είναι το παν. Επειδή είναι κατώτερη η βαθμίδα 

εκπαίδευσης είναι κατώτερος κι ο συνάδελφος; 

-Εντάξει, στο Πανεπιστήμιο θα μου πεις, υπάρχει αυτό το κύρος, καθηγητής 

Πανεπιστημίου, έχει ευρύ πεδίο επιστημονικό και μπορούμε να κάνουμε αυτή 

τη διάκριση, αλλά μεταξύ των τριών βαθμίδων νηπιαγωγείο, δημοτικού και 

λυκείου νομίζω είναι εξ’ ίσου σημαντικά. 

-Οι νηπιαγωγοί επιτελούν ένα πολύ σημαντικό έργο, χρειάζεται και η 

εκπαίδευση αυτή. Οι άνθρωποι αυτοί με ελάχιστα μέσα κάνουν πάρα πολύ 

καλή δουλειά, το είδα κι αυτό να συμβαίνει. 

-συγκεκριμένα το επάγγελμα της νηπιαγωγού είναι πολύ κουραστικό, αλλά 

πολύ ζωντανό και δημιουργικό πολύ περισσότερο από τις δικές μας ηλικίες 

-Δύσκολες ηλικίες, πρώτη φορά μαθαίνεις τον κόσμο γύρω σου, σίγουρα 

χρειάζεται επιστημονική κατάρτιση 
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-Η αλήθεια είναι ότι ας πούμε μοιράζονται σε ομάδες τα παιδάκια, άλλη 

ομάδα θα αναλάβει, ε, να ψάξει να δει πού χρησιμοποιείται η πυξίδα, πώς 

ξεκίνησε η πυξίδα, άλλη ομάδα θα ψάξει να δει ας πούμε, ε, ποια χώρα ήταν 

αυτή που πρώτη ανακάλυψε την πυξίδα, πως φτιάχτηκε, άλλη ομάδα τι μας 

δείχνει η πυξίδα, δηλαδή, κατάλαβες; Στο μεταξύ, αν η νηπιαγωγός δεν κάτσει 

πρώτη να διαβάσει, ε, πώς θα βρει όλα αυτά τα υποθέματα; 

-η δουλειά κυρίως των νηπιαγωγών είναι πολύ δύσκολη, εγώ αν και αγαπάω 

τα παιδιά, δε νομίζω ότι θα μπορούσα να την κάνω, δηλαδή βλέπω ότι τα 

καταφέρνω πιό καλά με τους ατίθασους εφήβους παρά με τα μικρά, αν σ’ 

αρέσει κι έχεις αυτό το συναίσθημα κι αυτή την επικοινωνία με τα παιδιά 

πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά να είσαι με τα μικρά, νιώθεις κι εσύ 

λίγο μωράκι, αλλά τόσο μικρά και τόσο πολλά δεν έτυχε να αντιμετωπίσω, 

γιατί ακόμα και όσα είχα στο φροντιστήριο ήταν για μια ωρίτσα, δεν ήταν στο 

νηπιαγωγείο που μαλλιοτραβιούνται μεταξύ τους και πρέπει εγώ να τα 

χωρίσω. οπότε δεν ξέρω, μου φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολη δουλειά. 

-δεν είναι μόνο να βάλω τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο να πουν τραγούδια, δεν 

είναι μόνο παρκάρισμα κι εγώ παρκαδόρος 

-Πρέπει να προβάλεις τη σημασία που έχει η δουλειά σου, οι νηπιαγωγοί να 

προβάλουν τη σημασία που έχει η δουλειά τους, οι νεώτερες ξέρουν τη 

σημασία που έχει η δουλειά τους, και να το δείχνεις στους άλλους, να τους λες, 

αν σκεφτείτε τα παιδιά σας, και η σημασία που έχει το επάγγελμα αυτό, αλλά 

θα ένιωθα πάρα πολύ άσχημα, ίσως να έβαζα τον εαυτό μου να κάνει κάτι 

παραπάνω για να αποδείξω, ξέρεις. 

-Κάποιοι τις έχουν υποτιμήσει, παίζουν ρόλο οι βαθμίδες και φυσικά η 

προσωπική καλλιέργεια του καθένα σχετικά με το πώς βλέπει κάποιον και το 

αν πιστεύεις στη διαπαιδαγώγηση στη μικρή ηλικία. Αν ισχύει ότι 
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διαμορφωνόμαστε έως τα 7 μας χρόνια, τότε η παρουσία του νηπιαγωγού 

είναι καταλυτική και η παρέμβασή του. 

Η γενικότερη υποτιμητική άποψη που υπήρχε αναφορικά με τους 

εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας οδήγησε πολλές φιλολόγους να μην 

επιλέξουν τη σχολή αυτή. 

-μου έλεγε η μητέρα μου ότι πήγαινε, είναι πιο απλά τα πράγματα, λιγότερο 

διάβασμα 

-και ούτε ποτέ είχα φανταστεί ότι θα μπορούσα να κάνω τη νηπιαγωγό. Δεν 

μου άρεσαν και πολύ τα μικρά παιδάκια. Ναι, μου άρεσε, όπως σου είπα 

προηγουμένως, αργότερα δηλαδή μεγαλώνοντας μου άρεσε πάρα πάρα πολύ 

η μελέτη ας πούμε της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Αυτό μου άρεσε. Πάρα 

πολύ μου άρεσε, δηλαδή, χωρίς να με έχει επηρεάσει ο πατέρας μου καθόλου, 

αφού μάλιστα ήταν εκθεσάς για να καταλάβεις, βέβαια. 

-Ήμουν πάρα πολύ καλή στα μαθηματικά. Και γι’ αυτό ίσως, κι έτσι ποτέ δεν 

είχα σκεφτεί να γίνω ας πούμε νηπιαγωγός, ποτέ. Το «δασκάλα» έπαιζε, αλλά 

το θεωρούσα, κακά τα ψέματα, το θεωρούσα ας πούμε…αν δεν έμπαινα που 

ήθελα εκεί…Ε, ας μπω εκεί. 

-Δεν ήταν όμως πρώτη μου επιλογή. Δηλαδή ποτέ δεν θα ‘τανε το 

Παιδαγωγικό πρώτη μου επιλογή, δεν θα ‘τανε. 

-δεν είμαστε μικροβιολόγοι, δεν είμαστε και το απαύγασμα της επιστήμης, 

εγώ μπορεί να είμαι καλύτερη από ένα δάσκαλο στη διδασκαλία της γλώσσας 

πχ τι παραπάνω μαθαίνει ένας δάσκαλος δεν μπορώ να το ξέρω, υποπτεύομαι 

όμως ότι τα ίδια κάνουνε και χωρίς να θέλω να ακουστώ υποτιμητική, ε, 

υπάρχει η νοοτροπία έλα μωρέ, δάσκαλος είναι, μάθε τον εκεί πέρα να 

ζωγραφίζει χελιδονάκια για το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, τι να τα κάνε τα 
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άλλα; δεν υποτιμώ τα παιδιά που βγαίνουν από τις σχολές, αλλά τον τρόπο 

που οι ίδιες οι σχολές αντιμετωπίζουν τους φοιτητές 

-Η γνώμη μου ήταν πολύ άσχημη, τώρα τελευταία άρχισε να αλλάζει, με τις 

καινούργιες γενιές δασκάλων, την τελευταία 20ετία. Ήταν άνθρωποι 

σχολαστικοί, η εικόνα του δημοσίου υπαλλήλου, του μονόπλευρου, τώρα που 

τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι δάσκαλοι είναι πραγματικά αξιοθαύμαστοι, αν 

και εξακολουθώ να πιστεύω ότι είναι μειοψηφία αυτοί που κάνουν δουλειά και 

ίσως αυτό οφείλεται στον τρόπο με τον οποίο έμπαιναν παλαιότερα σε αυτές 

τις σχολές. Όποιος δεν έμπαινε αλλού, έμπαινε εκεί, ασκούσαν το επάγγελμα 

επειδή το έφερε η πορεία τους και δεν ξέρω κατά πόσο ήταν ικανοί. 

-Βάραινε μέσα μου η αντίληψη αυτή για τους νηπιαγωγούς και τους 

δασκάλους. Ειδικά για τους νηπιαγωγούς είχαμε την εντύπωση ότι δεν κάνουν 

τίποτα. Εν τω μεταξύ πήγα νηπιαγωγείο, είχα πολύ άσχημη εντύπωση για τη 

νηπιαγωγό μου, ξέρεις πολύ κλασικά πράγματα. τρομοκρατία. έζησα την 

εποχή που ο δάσκαλος είχε κύρος, εξουσία, μετά το έχασε νομίζω 

-Για λόγους ανασφάλειας δήλωσα και τα παιδαγωγικά, δεν ήταν ότι ήξερα 

κάτι παραπάνω ή αν θες δεν είχα ασχοληθεί με θέματα επαγγελματικού 

προσανατολισμού, μου άρεσε να βρίσκομαι με μεγάλα παιδιά, έτσι το 

σκέφτηκα. Ο ένας λόγος ήταν για να το πω πολύ ειλικρινά ότι ήταν κατώτερη 

σχολή, κατώτερη χάριν λόγου, ο άλλος λόγος ήταν ότι θεωρούσα ότι θα μου 

πήγαινε να είμαι με μεγάλα παιδιά 

Εκείνο που κυρίως τις απέτρεψε από την επιλογή του επαγγέλματος 

εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας, πέρα από όσες ανέφεραν 

χαρακτηριστικά ότι η σχολή θεωρείτο κατώτερη, ήταν ότι τα παιδιά σε αυτή 

την ηλικία θέλουν υπομονή, καθώς ζητούν εξηγήσεις κι εκφράζουν απορίες 

για πολλά θέματα. 
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-Πιό πολύ τα πάω καλά με τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας. Ίσως επειδή δεν 

έχω πάρα πολύ υπομονή ή δεν έχω συνηθίσει με αυτές τις ηλικίες. Δεν μπορώ 

δηλαδή να εξηγώ τα αυτονόητα. Ακόμα και στο γυμνάσιο που έχει χρειαστεί 

να το κάνω, με κουράζει. 

-κάνουμε μάθημα σε πιο μεγάλα παιδιά πάντοτε, δεν έχουμε υπομονή. 

-α, πα, πα, δεν έχω υπομονή, με τα παιδιά μου μπορώ να συνεννοούμαι πιά, 

λέω ευτυχώς μεγαλώσανε, άμα έχεις και πολλά. 

-Δεν ήταν εύκολη η επαγγελματική αποκατάσταση, δεν θεωρώ ότι υστερούν 

γνωστικά, αλλά ίσως η ηλικία των παιδιών δεν μου ταίριαζε. 

Επιπλέον θεωρούν το επάγγελμα αυτό δύσκολο γιατί κατά τη νηπιακή ηλικία 

τα παιδιά διαμορφώνουν το χαρακτήρα τους, πράγμα που δεν συμβαίνει στο 

Γυμνάσιο ή το Λύκειο. 

-εννοώ τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιήσει για να προσεγγίσει τα παιδιά, 

να τους μάθει ας πούμε μια σωστή συμπεριφορά, ακόμα κι ένα ιδιαίτερο 

τρόπο που μπορεί να έχει για να τους μάθει κάποια πράγματα. Γιατί μπορούν 

να μάθουνε και κάποια πράγματα στο νηπιαγωγείο, πράγμα που ας πούμε δεν 

συμβαίνει στο λύκειο. 

-Σαν επίπεδο μπορούν και πρέπει να είναι ισάξιοι με μας, καταρχάς είναι 

σοβαρότερο το επάγγελμα τους γιατί εμείς τα παίρνουμε διαμορφωμένα σε 

μια ηλικία, ενώ τα παιδαγωγικά μας περιορίζονται, είναι δύσκολο επάγγελμα, 

εγώ όχι, καμία υπομονή να ασχοληθώ με 3-5 

Τη δυσκολία του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας είχαν 

τονίσει και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας, χωρίς να παρουσιάσουν το 

στοιχείο αυτό ως αποτρεπτικό για την τελική επιλογή του επαγγέλματός τους. 

Μια γενική διαπίστωση που προέκυψε είναι ότι οι φιλόλογοι γενικά θεωρούν 

το επάγγελμά τους τόσο ανώτερο όσο και αδικημένο. 
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-Δηλαδή πρώτα η κοινωνία δεν σέβεται τη δουλειά του, μετά φυσικά ο ίδιος 

και πόσο μάλλον ο κοντινός του περίγυρος. Είναι τόσο σημαντική η δουλειά 

μας από πολλές απόψεις και η ίδια η κοινωνία την υποβαθμίζει. 

-Σε προσωπικό επίπεδο όχι, προσπαθώ να κάνω καλά τη δουλειά μου κι έτσι 

κανείς δεν μπορεί να με υποβιβάσει, έχω αρκετή αυτοπεποίθηση, ε δεν τα 

ξέρω όλα, πιθανώς με έναν δικηγόρο να μην μπορώ να συναγωνιστώ, που έχει 

εξειδίκευση στον τομέα του, αλλά σ αυτό που μου αναλογεί όχι είμαι και 

νιώθω καλά. 

-εντάξει, μωρέ, φιλόλογος είσαι δεν είσαι και γιατρός! Όταν εγώ λέω ότι δεν 

συγκρίνεται η δουλειά μας με τους γιατρούς κι αυτά το λέω υπό την έννοια της 

έρευνας στη γνήσια μορφή της κ εγώ θα ήθελα να ασχοληθώ με την 

γλωσσολογία μου, ίσως έχω λάθος στερεότυπο, αλλά πιστεύω ότι ξέρεις, 

υπάρχουν εργαστήρια, έρευνα γίνεται σωστά...στη φιλοσοφική όλες οι 

έρευνες που έζησα εγώ ήταν στο πόδι, που παρουσιάζονται ως επιστημονικό 

έργο. Είναι και η αίσθηση της πρακτικής χρησιμότητας...αν εγώ αναλύσω 

γιατί το δηλώω έγινε δηλώνω κι όχι δηλήνω ή δηλάνω κι όχι κάτι άλλο, ποιός 

νοιάστηκε; κι αν ο γιατρός βρει ένα φάρμακο, νοιάστηκε κάποιος γιατί 

κάποιος σώθηκε. 

-Εξαρτάται, να σου πω το εξής ρατσιστικό, θεωρώ ότι η δική μου ειδικότητα 

προσφέρει πολλά περισσότερα από τους γυμναστές σε ένα σχολείο παρότι δεν 

θα έπρεπε ή από τις καθηγήτριες οικιακή οικονομίας δεν μπορώ να πιστέψω 

ότι θα βρεθώ στην ίδια σειρά μαζί τους, αν και αυτοί θα μπορούσαν να κάνουν 

πολύ περισσότερα, να δώσουν μαθήματα ζωής πραγματικά, γιατί εγώ πρέπει 

να διεκπεραιώσω την ύλη ενώ η Οικ. Οικ. είναι μάθημα για το πώς θα ζήσεις, 

αν δείξουν στα παιδιά λοιπόν..., η γυμναστική εσύ και το σώμα σου, η 
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πλειοψηφία όμως...και απέναντι σε κάποιους θεολόγους που κρατούν την 

παλιά γραμμή ίσως και οι περισσότεροι φιλόλογοι να αισθάνονται την 

ανωτερότητα του επιστήμονα απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν δείχνει 

ακόμα και στα παιδιά ότι έχει ένα αντικείμενο. 

-όσο να ‘ναι θεωρείσαι ότι ασχολείσαι με παιδιά, δεν έχει ευθύνες που έχει 

ένας ελεύθερος επαγγελματίας, ένας δικηγόρος, μέσα τους βαθιά υπάρχει μια 

υποτίμηση και το βλέπω όταν συζητούν για τους καθηγητές των παιδιών τους, 

εκεί καταδεικνύει ο άλλος τι σκέπτεται. Αυτό ξεκινά από την οικογένεια, τα 

παρκάρει η οικογένεια τα παιδιά, σε όλα τα επίπεδα. 

- Το επάγγελμα του καθηγητή σίγουρα έχει μειωθεί από άποψη κύρους. Ο 

γιατρός, ο δικηγόρος έχουν κύρος. 

- Υπάρχει μια υφέρπουσα υποτίμηση και πώς να σου πω; Πολλές φορές νιώθω 

σα να είμαι διαιτητής, μα διάθεση περίεργη. Πρέπει να μη σε παίρνει από 

κάτω γενικά. 

-Η σχολή καλή, μετά δεν ήταν καλά. Σαν σχολή καλή, αλλά μετά δεν μας είχαν 

σε εκτίμηση. Γενικά το πτυχίο μας δεν ξέρω κατά πόσο έχει αντίκρυσμα, γιατί 

ακούγονται διάφορα. 

Νιώθουν να πιέζονται από το αναλυτικό πρόγραμμα και από την έλλειψη 

χρόνου να διδάξουν όσα κρίνουν πως χρειάζεται, να εφαρμόσουν 

παιδαγωγικές μεθόδους. 

-εμείς δεν έχουμε και το χρόνο να εφαρμόσουμε παιδαγωγικές μεθόδους, να 

πούμε δηλαδή τι δε λειτουργεί να δω, να δοκιμάσω έναν άλλο τρόπο κτλ και 

ύστερα τα παιδιά στο λύκειο δεν επηρεάζονται τόσο πολύ όσο σε μικρότερες 

ηλικίες, είναι δηλαδή ήδη διαμορφωμένα. 
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-Επειδή εμάς το αντικείμενό μας δεν είναι πιά στατικό αλλά συμπεριλαμβάνει 

πολλά πράγματα με τα οποία πρέπει να ασχολούμαστε ενδελεχώς ίσως 

αναγκαστικά είμαστε λίγο παραπάνω, τα μαθήματα είναι δύσκολα λόγω 

απαιτήσεων του συστήματος. Στα Νέα ας πούμε είμαστε υποχρεωμένοι να το 

βλέπουμε από πάρα πολλές σκοπιές το πράγμα, χρειαζόμαστε την συμμετοχή 

πάρα πολλών μαθημάτων για να το κάνουμε όπως πρέπει, ίσως όλο αυτό μας 

κάνει να έχουμε κάποια προτεραιότητα. 

Εξέφρασαν το παράπονο ότι οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας είναι 

«κυρίαρχες» μέσα στην τάξη τους και έχουν μεγαλύτερη ευελιξία στις 

διδακτικές μεθόδους που θα ακολουθήσουν. 

-Άλλοι αποφασίζουν για μας, ενώ αυτή έχει κυρίαρχο ρόλο μέσα στην τάξη 

της. Γιατί εγώ φαίνεται ότι έχω, αλλά δεν έχω, γιατί όταν εγώ ας πούμε, κρίνω 

ότι πρέπει να μείνω σε μια ενότητα 4 ώρες και το αναλυτικό λέει μόνο μία, ε το 

πολύ πολύ να κάνω 2, δεν μπορώ να κάνω ό, τι θέλω, ενώ μια νηπιαγωγός δεν 

έχει τόσο πίεση. 

Θεωρούν ότι δεν περιορίζονται από το δημοσιϋπαλληλικό κώδικά που 

περιορίζει τη δική τους βαθμίδα. 

-Κανείς δεν σε ρωτάει, ακολουθείς το σύστημα...εάν ένας άνθρωπος δεν 

έπρεπε να είναι δημόσιος υπάλληλος είναι ο εκπαιδευτικός 

Ανέφεραν επίσης ότι η δική τους δουλειά δεν τελειώνει στα πλαίσια της 

διδακτικής ώρας και επομένως δεν θεωρούν το επάγγελμά τους ισάξιο με τις 

άλλες ειδικότητες. 

-Ξέρεις τι συμβαίνει, ειδικά στο σχολεία, τους φιλολόγους τους σέβονται, διότι 

είναι οι μόνοι που έχουν δουλειά, έχουν πολλή δουλειά. 
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-Μπορεί ένας γιατρός να θεωρείται...αλλά ο κόπος του είναι συγκεκριμένος 

και περιορισμένος και μετρήσιμος και η αμοιβή του ανταποκρίνεται σε αυτό, 

ένας καθηγητής δεν πληρώνεται γα τη δουλειά που κάνει και δεν μετριέται οι 

ώρες που ασχολείται για το μάθημα, γιατί οι νέες ρυθμίσεις, δεν σου φτάνουν 

οι ώρες να διαβάσεις 

Και όμως, είπαν, ότι ο κοινωνικός περίγυρος τις αντιμετωπίζει ως αδρανείς 

επιστημονικά, αποδίδοντάς το στο μεγάλο διάστημα διακοπών που έχουν. Το 

τελευταίο στοιχείο είναι βέβαια κοινό στους εκπαιδευτικούς όλων των 

βαθμίδων. 

-Νιώθω με ποιά έννοια; Αυτές οι έρμες οι διακοπές που έχουμε, έχουν πείσει 

όλο τον κόσμο ότι εμείς δεν δουλεύουμε και ότι απλώς περνάμε την ώρα μας 

και ότι φταίνε για όλα οι δάσκαλοι, όλοι μας, από το νηπιαγωγείο, ναι, αυτό το 

έχω νιώσει, αλλά δεν με απασχολεί, αν πεθάνει κάποιος δεν θα πω κοίτα οι 

γιατροί, άρα δεν με απασχολεί ξέρω ότι σε κάθε επάγγελμα υπάρχουν οι 

ευσυνείδητοι και οι ασυνείδητοι 

-ότι καθόμαστε, ότι έχουμε πολλές διακοπές, ότι δουλεύουμε λίγες ώρες, δε 

λαμβάνουν υπόψη πόσο ψυχοφθόρο είναι το επάγγελμα. Έχεις να κάνεις με 

διαφορετικά παιδιά, διαφορετικού επιπέδου, διαφορετικής φύσης και το 

καθένα θέλει διαφορετική μεταχείριση αλλά να τα αντιμετωπίζεις και 

συνολικά σε μια ώρα μέσα να βγάλεις μια συγκεκριμένη ύλη. 

Αναφορικά με το θεσμό του Νηπιαγωγείου, λίγες φιλόλογοι εξέφρασαν 

άποψη για το τι πρέπει να διδάσκεται στο νηπιαγωγείο και πώς πρέπει αυτό 

να λειτουργεί. Σύμφωνα με την άποψή τους, κατά τη διάρκεια της νηπιακής 

ηλικίας τα παιδιά δεν θα πρέπει να πιέζονται να μάθουν πράγματα γιατί μετά 
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ούτως ή άλλως δεν παύουν να κινούνται σύμφωνα με κάποιο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. 

-Ίσως τώρα θα έπρεπε να μην τα φορτώνουνε με πολλά πράγματα, ξέρεις, να 

αφήνουν το μυαλό τους ελεύθερο σε αυτή την ηλικία, αν και τα μυαλά τους 

είναι τόσο δεκτικά, αλλά να λειτουργούν και να ακολουθούν κι εκεί 

πρόγραμμα; Σαν στρατιωτάκια; Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ελαστικότητα 

και πρωτοβουλία, τότε, γιατί μετά γίνεσαι στρατιώτης έτσι κι αλλιώς. 

Με άλλα λόγια, επανερχόμαστε σε αυτό που συναντήσαμε και παραπάνω 

στους σχολιασμούς τους: δεν είναι η γνώση το αντικείμενο του νηπιαγωγείου, 

αλλά η «ξεγνοιασιά» της νηπιακής ηλικίας, την οποία οι εκπαιδευτικοί 

προσχολικής ηλικίας οφείλουν απλώς να παρατηρούν. Γενικός αποδέκτης 

όλων των παραπόνων για την υποτίμηση των εκπαιδευτικών κλάδων χρίζεται 

το κράτος, το οποίο μέσω του Υπουργείου και των Σχολών, θέτει τους 

εκπαιδευτικούς σε συγκεκριμένα διδακτικά πλαίσια, τους περιορίζει και 

καλλιεργεί την υποτίμηση ορισμένων εκπαιδευτικών επαγγελμάτων. 

-Κοίτα να δεις, επειδή είμαστε κλάδοι που έχουν να κάνουν με τη μόρφωση 

και ο ένας είναι η συνέχεια του άλλου, αυτός που είναι για παράδειγμα στο 

Λύκειο κατηγορεί ότι δεν έμαθε στα παιδιά αυτός που είναι στο Γυμνάσιο, 

αυτός στο Γυμνάσιο το Δημοτικό και του Δημοτικού το Νηπιαγωγείο. Αυτό 

όμως δεν είναι νομίζω σωστό. Γιατί σκέψου ότι αυτά που ο καθένας κάνει του 

λέει το Υπουργείο να τα κάνει. Άρα δεν φταίει ο καθένας που μπαίνει να κάνει 

τη δουλειά του […] όταν κάνεις τη δουλειά σου σωστά και δεν υπάρχει 

αποτέλεσμα σημαίνει ότι κάτι φταίει που δεν υπάρχει αυτό το αναλυτικό 

πρόγραμμα της συνέχειας. 
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Αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί και ένας τρόπος να απαλλαγούν από τις 

«επιβαρυντικές» απόψεις που έχουν για τους εκπαιδευτικούς προσχολικής 

ηλικίας και τους δασκάλους μεταθέτοντας αλλού την ευθύνη. 

Οι φιλόλογοι αναγνώρισαν ότι το νηπιαγωγείο μπορεί να επηρεάσει θετικά 

την περαιτέρω ζωή ενός παιδιού, καθώς το παιδί κοινωνικοποιείται, μαθαίνει 

να λειτουργεί ομαδικά, να συνεργάζεται, να μοιράζεται, να απασχολείται με 

δημιουργικές δραστηριότητες. Αυτές οι διαπιστώσεις τους βασίζονται στις 

παρατηρήσεις τους στα παιδιά τους. Παρατήρησαν ότι τα παιδιά τους στο 

νηπιαγωγείο είχαν αποκτήσει γνώσεις που αφορούσαν το προγλωσσικό και σε 

μικρότερο βαθμό το προμαθηματικό στάδιο της νηπιακής ηλικίας. 

-Κοινωνικοποιεί, έρχεσαι σε επαφή με άλλα παιδιά, κοίτα εγώ ήμουν 

μοναχοπαίδι, η μαμά δούλευε και άλλαξα 3 φορές νηπιαγωγείο, αλλά μου 

έκανε πάρα πολύ καλό, έμαθα να ομαδοποιούμαι, να συνεργάζομαι 

-Ε, και δουλεύω τώρα δηλαδή τα παιδιά μου να πάνε σε δημόσιο νηπιαγωγείο. 

Αλλά βλέπω ότι γίνεται πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή δουλειά. 

Δηλαδή εγώ τα έχω και σε ολοήμερο, οπότε υποχρεωτικά πρέπει ο γονιός… 

-Ε, βλέπω ότι κάνουνε πολλές δραστηριότητες, δηλαδή δεν είναι ότι τα πας, τα 

αφήνεις, baby parking που λέμε. Όχι. Τα απασχολούν. Και έχουν μάθει και 

πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή […]και είδα και διαφορά ανάμεσα στο […] 

στις χρονιές της μεγάλης, η οποία πάει τώρα τρίτη, και στη χρονιά της […] του 

μικρού-είναι γιος ο δεύτερος, και βέβαια τώρα που είναι και η μικρή πάει 

προνήπιο. 

-Είδα βελτίωση, μεγάλη βελτίωση 

-Ας πούμε τώρα στο νηπιαγωγείο σου λέω το τι βλέπω από τα δυο μικρά τώρα, 

ε, κάνουν ας πούμε πράγματα που αν δεν έχει μεράκι η νηπιαγωγός και αν δεν 

ψαχτεί- ας πούμε κάνουνε για την πυξίδα. Αλλά δεν κάνανε για την πυξίδα: -
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«Τι είναι παιδιά η πυξίδα»; -«Α, είναι αυτό που το είχαν οι ναυτικοί», και 

τελείωσε. Κάνανε μέχρι τα Χριστούγεννα, κάνανε «Ευέλικτη ζώνη» στο 

νηπιαγωγείο 

-Ναι, έπαιζα, μια χαρά ήτανε, μου άρεσε και η δασκάλα μου, μου άρεσε. Οι 

γονείς μου βέβαια δουλεύανε οπότε έπρεπε να πάω νηπιαγωγείο αλλά και 

πάλι δεν θεωρώ ότι ήταν αντίθετοι στο θεσμό του νηπιαγωγείου. Και θα 

στείλω και τα παιδιά μου. Τα παιδιά κοινωνικοποιούνται στο νηπιαγωγείο, 

μαθαίνουν πλέον πράγματα, και μαθαίνουν και να συμβιώνουνε, να 

μοιράζονται και κάνουν και πολλές χρήσιμες δραστηριότητες. 

Είδαν στα παιδιά αλλαγές και θυμήθηκαν και όσα έχουν οι ίδιες συγκρατήσει 

από εκείνα τα χρόνια, του νηπιαγωγείου. Με αυτό τον τρόπο σημείωσαν την 

εξέλιξη της προσχολικής εκπαίδευσης και τον καταλυτικό ρόλο που το 

νηπιαγωγείο και η εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας παίζει για το παιδί, 

έτσι ώστε να φτάνει στο Γυμνάσιο και στο λύκειο έχοντας διαμορφώσει το 

μεγαλύτερο μέρος του χαρακτήρα του. 

-ενώ με το δεύτερο, συνέχισα το ίδιο, παιδικό, αντιμετώπισε πολλά 

προβλήματα στο δημοτικό, γιατί δεν είχε πάρει όλα όσα έπρεπε να πάρει από 

ένα νηπιαγωγείο. και νομίζω ότι ακόμα το πληρώνω το λάθος αυτό που έκανα 

με το δεύτερο παιδί. 

-Εμένα τα παιδιά μου ‘μας το είπε ο δάσκαλος τελείωσε’, ‘μας το είπε η κυρία 

στον παιδικό τελείωσε’, δεν μπορούσα να επέμβω και δεν ήθελα κιόλας γιατί 

δεν θέλω να καταστρέφω την σχέση αυτή που υπάρχει. 

-Όσο και να προσπαθήσω να τους βάλω γνώσεις, αν δεν έχει έρθει 

ισορροπημένο, δεν γίνεται τίποτα. Εμένα από το νηπιαγωγείο μου έχουν 

μείνει τόσα πράγματα, οι πρώτες εικόνες, είναι πολύ σημαντικές θυμάμαι το 

Πάμπο το ελεφαντάκι ακόμα 
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-Βλέπω στους μαθητές μου, έχει μεγάλη σημασία ο τρόπος που έχουν 

διαπαιδαγωγηθεί μέχρι εδώ και από αυτή την άποψη θεωρώ τη δουλειά του 

νηπιαγωγού αλλά και του δασκάλου είναι πολύ πιο δύσκολη από τη δική μου 

δουλειά 

Πρέπει να σημειώσουμε, όμως, πως το γεγονός ότι αναφέρουν την 

κοινωνικοποίηση και όχι τη γνώση ως σκοπό στο χώρο του νηπιαγωγείου, 

καθώς και το ότι οι ίδιοι παρακολουθούσαν τα μαθήματα στο νηπιαγωγείο 

επειδή οι γονείς τους δούλευαν ή το ότι στέλνουν τα παιδιά τους πια επειδή οι 

ίδιοι δουλεύουν, δεν αναιρεί την αντίληψή τους γενικότερα περί 

επιστημονικής ανεπάρκειας των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. 

Όσον αφορά στην επάρκεια των όσων διδάχθηκαν στη σχολή, οι 

περισσότερες φιλόλογοι ανέφεραν ότι μπορεί να τις έκαναν να νιώθουν 

δυνατές σε γνωστικό επίπεδο, όταν μπήκαν στην τάξη όμως δεν είδαν καμία 

αντιστοιχία της θεωρίας με την πράξη. Τα μαθήματά τους ήταν εκτενή ως 

προς το αντικείμενό τους, αλλά δεν τους προετοίμασαν για την τάξη. Τα 

χαρακτήρισαν καλά για μια περαιτέρω καλλιέργεια μα από τη στιγμή που δεν 

έδιναν βάση στο παιδαγωγικό μέρος δεν τους φάνηκαν χρήσιμα για αυτό που 

κλήθηκαν να κάνουν. Σε αυτό το σημείο οι φιλόλογοι παρουσιάζουν κοινά 

στοιχεία με τους δασκάλους και σε μικρότερο βαθμό με τους εκπαιδευτικούς 

προσχολικής ηλικίας. Και οι τρεις βαθμίδες των εκπαιδευτικών, που 

ερωτήθηκαν έκαναν λόγο για την ανάγκη που προκύπτει, να δοθεί 

μεγαλύτερη βαρύτητα στο πρακτικό μέρος. Η εμπειρία αποκτάται με τα 

χρόνια διδασκαλίας και όχι με τα όσα έμαθαν στο Πανεπιστήμιο. 

-Πέρα από γνώσεις γιατί αν σε ενδιαφέρει κάτι και δεις ότι υστερείς, θα 

ψάξεις και θα καλύψεις το κενό. Αν δεν σ’ αρέσει όμως εκεί θα μείνεις, στο 

επίπεδο που είσαι και δεν θα φροντίσεις να εξελιχθείς 
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-εγώ μπήκα στην τάξη και έμαθα από εκεί. Ε, τώρα κάνουμε και σεμινάρια 

προαιρετικά και υποχρεωτικά, υπάρχουν και τα ΠΕΚ. 

-Η πρακτική άσκηση καμία σχέση, σε πρακτικό επίπεδο καμία σχέση, το 

Πανεπιστήμιο έδωσε γνώσεις, κίνητρο, αλλά καμία άλλη βοήθεια, απαραίτητα 

κι αυτά αλλά ξεκινούσες από το μηδέν όταν έμπαινες στην τάξη, πάρα πολύ 

ωραία τα μαθήματα, πάρα πολύ ωραίο να ασχολείσαι ένα εξάμηνο με τον 

Ελύτη, αλλά όταν έμπαινες στην τάξη […] αλλά ήθελε διάβασμα, δεν είχες 

ξανακάνει ποτέ τέτοια πράγματα. 

 

Δ.2. Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Ηλικίας 

Κοινωνική/ δημογραφική προέλευση 

 

Εκτός από την επιστημονική κατάρτιση η σχετικά χαμηλή αυτοεικόνα των 

εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας μπορεί επίσης να αποδοθεί ως επί το 

πλείστον και στη χαμηλή κοινωνική τους προέλευση. Η κοινωνική προέλευση 

παρά το ότι δεν προβάλλεται άμεσα είναι σημαντικό θέμα και αρθρώνεται 

μέσα από όλες τις όψεις της ζωής των εκπαιδευτικών. 

Οι εκπαιδευτικοί που μας έδωσαν συνεντεύξεις υπογράμμισαν τις αιτίες που 

τους οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Προέκυψε ότι 

μια από τις κύριες αιτίες είναι η ανάγκη για εργασία που θα επέφερε έσοδα 

σχετικά γρήγορα και θα σχετιζόταν, όχι τόσο με τις προσδοκίες των γονέων 

τους, αλλά με την κοινωνική τους κατάσταση. 

-με παρέπεμψε ο καθηγητής μου γιατί θεώρησε πως επειδή προέρχομαι από 

μια οικογένεια που ήταν χαμηλού κοινωνικού στρώματος το να γίνω δασκάλα 

ή νηπιαγωγός θα έλυνε αμέσως το βιοποριστικό μου πρόβλημα...Κοίταξε οι 

γονείς μου με προόριζαν η μάνα μου για οδοντίατρο και ο πατέρας μου θα 
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γουστάριζε να με δει δικηγόρο, κοίτα κι εγώ για οδοντίατρος έλεγα, αλλά άμα 

ξαναγεννιόμουνα πάλι εκπαιδευτικός θα γινόμουν. 

-μένω στην περιοχή του Γηροκομείου με τους γονείς μου415 και τον αδελφό 

μου [...] Το ίδιο και ο αδερφός μου, πέρασε Μαθηματικό στην Αθήνα, για να 

μείνει κι αυτός εδώ. Πέρασε στην αρχή Γιάννενα, αλλά δεν πήγε, ξαναέδωσε 

και πέρασε εδώ και έμεινε. 

-ο μπαμπάς μου είναι δημόσιος υπάλληλος και η μαμά μου «οικιακά» [...] Ο 

μπαμπάς μου...κοίτα δεν ήταν από τους ανθρώπους που θα μου έλεγαν τι να 

κάνω, ήθελαν οι επιλογές να είναι δικές μου 

-Ο πατέρας μου είναι υπάλληλος του ΟΤΕ και η μαμά μου οικοκυρά [...] 

κατάφερα και πήρα αυτοκίνητο, διαφορετικά πέρυσι που ήμουν πάλι 

αναπληρώτρια στο ίδιο νηπιαγωγείο αναγκαζόμουν και άλλαζα 3 λεωφορεία 

για να φτάσω 

-ο αδερφός μου ήταν Θεσσαλονίκη, οπότε ήταν κοντά και πίστευα ότι θα 

πάρω μετεγγραφή. Ε, και ενώ ήταν έτοιμη η μετεγγραφή έχω την εντύπωση-

γιατί παρακολουθούσα από μέσα κάπως τα πράγματα- κάπου κόλλησε, κι ενώ 

ο αδερφός μου είχε πάρει σπίτι, δηλαδή είχαμε έτοιμα τα πάντα για να πάω, 

έμενα τον πρώτο χρόνο Θεσσαλονίκη, δεν πάτησα καθόλου Αλεξανδρούπολη 

-Ο μπαμπάς μου πάντα είχε το ψώνιο της δικηγορίας, ο ίδιος είναι απόφοιτος 

ΑΣΟΕΕ, η μαμά νοικοκυρά 

Παρατηρήθηκε ενός είδους συνάφεια με το επάγγελμα των γονέων τους και 

τη θέση του στην κοινωνική ιεραρχία. 

-η μαμά μου και η αδερφή μου είναι δασκάλες [...] η μητέρα μου ήθελε πάρα 

πολύ γιατί θεωρούσε ότι της άρεσε όλο αυτό το πράγμα κι επειδή είχε φάει τι 

                                                 
415 Και οι δύο γονείς της έχουν ανώτατη εκπαίδευση, -ο πατέρας δουλεύει στον ΟΤΕ. 
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είναι επίδοση, αναλυτικό πρόγραμμα μου λεγε ότι ο χώρος του νηπιαγωγείου 

σου ταιριάζει γιατί δεν ξέρεις τι θες να κάνεις κι αφού έκανες χοροθέατρο 

μπορείς να το εφαρμόσεις [...] ο μπαμπάς μου ναυτικός και δεν είχε κανένα 

πρόβλημα, οι αδερφές μου η 1 είναι δασκάλα και η άλλη κάνει κάτι με 

υπολογιστές...θέλανε μια νηπιαγωγό στην οικογένεια 

-και ήταν και κορίτσια που θέλανε να δώσουν για φιλοσοφική και ήταν σαν 

σανίδα σωτηρίας η σχολή μας 

Το βασικό κριτήριο για τους γονείς είναι μια μόνιμη δουλειά (στο δημόσιο), 

που θα εξασφαλίζει βασικές οικονομικές απολαβές, αλλά συνήθως θα τους 

δίνει την ‘ευκαιρία’ να σχολιάζουν την απουσία κύρους από το εκπαιδευτικό 

επάγγελμα και δη των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. 

-είναι η μονιμότητα… 

-Όλοι οι Έλληνες έχουν αυτή τη νοοτροπία, όχι για τη γυναίκα, γενικά για 

τους δημοσίους υπαλλήλους, και για τους άνδρες, θα θέλανε οι γονείς να είναι 

το αγόρι δημόσιος υπάλληλος, να μην κουράζεται πολύ και να έχει μια, και 

έστω να έχει και μια δεύτερη δουλειά το απόγευμα…είναι η μονιμότητα, ναι. 

Απ’ τη μια βλέπεις τα πράγματα έτσι όπως είναι, σκούρα…τελοσπάντων… 

-ο πατέρας μου έχει σχολή οδηγών και η μητέρα μου δουλεύει στο γραφείο. 

Δεν είχαν πρόβλημα. Τους άρεσε και κυρίως η προοπτική της 

λογοθεραπεύτριας, γιατί τότε στη Λάρισα δεν είχε. Υπήρχε η σχολή στο Βόλο, 

αλλά κι ακόμα όταν αποφάσισα να μην πάω δεν μου είπαν τίποτα. Το μόνο 

που θέλανε, ήτανε να έχω μια δουλειά για να μπορώ να βγάζω αυτά που 

χρειάζομαι για να μπορώ να ζω αξιοπρεπώς [...] έχω έναν αδερφό που έχει 

τελειώσει ΤΕΙ μηχανογραφημένης λογιστικής και δουλεύει σαν ιδ. υπάλληλος. 

Βοηθός λογιστή. 
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Δ.2.1. Δασκάλες 

Κοινωνική/ δημογραφική προέλευση 

 

Οι δασκάλες εμφανίζονται να έχουν οι περισσότερες χαμηλή κοινωνική 

προέλευση, όπως οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας. Η επιλογή του 

επαγγέλματός τους συνάδει με τις δυνατότητες που μπορούσε να τους 

προσφέρει η οικογένειά τους και με την ανάγκη να μπουν στην αγορά 

εργασίας άμεσα. Σημαντικό ρόλο και στους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας 

παίζει η μονιμότητα που προσφέρει ο δημόσιος φορέας. 

-Επειδή ξεκίνησα από ένα χωριό ορεινό της Μακεδονίας ήξερα ότι δεν είχα 

δυνατότητες να κάνω κάτι μεγαλύτερο, ήταν επιλογή μου το να γίνω δασκάλα 

αλλά και οικονομικά οι γονείς μου δεν θα μπορούσαν να με στηρίξουν να 

κάνω κάτι άλλο. Γι αυτούς ήταν σημαντικό, λοιπόν, τότε και μιλάμε για μια 

20ετία σχεδόν πριν, δεν είμαι χθεσινή δασκάλα. Κι ήταν κι ο δάσκαλος κάτι 

σημαντικό 20 χρόνια πριν. 

-[...]προερχόμενη από εργατική οικογένεια το να είσαι δημόσιος υπάλληλος 

θεωρήθηκε σπουδαίο, τώρα μιλάμε για σπουδές στην ακαδημία το ’85, τότε 

θέριευε ο διορισμός για δημόσιο. Όχι ότι τώρα δεν είναι αλλά τότε ήταν στα 

forte του, ήταν θέλω να πω πολύ καλή η αντιμετώπιση από τους γονείς μου! 

-Τους άρεσε. Κοίτα, στο χωριό και ειδικά 15 χρόνια πίσω περίπου ακόμα η 

δουλειά του δασκάλου και γενικά οι σπουδές είχαν ένα κύρος. Και γενικά οι 

γονείς μου, επειδή κατάγομαι από αγροτική οικογένεια, ό, τι και να 

κατάφερνα θα χαιρόντουσαν γιατί θεωρούν ότι οι σπουδές έτσι κάνουν τον 

άνθρωπο να καλυτερεύει κοινωνικά, οικονομικά. 
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Πολλές φορές οι ίδιοι οι γονείς των εκπαιδευτικών τους ώθησαν στη 

συγκεκριμένη επιλογή του επαγγέλματος. Αυτό συνέβη επειδή θεωρείτο κάτι 

σίγουρο. Πέρα όμως από αυτό, θεωρείτο σημαντικό επίτευγμα για το παιδί 

μιας οικογένειας η οποία δεν είχε τις δυνατότητες να το στηρίξει σε άλλες, 

πολυέξοδες εκπαιδευτικές-επαγγελματικές επιλογές. 

-Οι γονείς μου επειδή είναι εργάτες τη βρήκανε πάρα πολύ καλή και 

ενθουσιάστηκαν! Όχι μόνο πολύ καλή, ενθουσιάστηκαν! 

-Ήταν επιλογή της μαμάς μου όχι δική μου. Τελείωσα Σχολή Γεωπονίας και 

μετά μου είπε «δεν πρόκειται, παιδάκι μου, να βρεις ποτέ δουλειά, δεν πα να 

δώσεις και στην ακαδημία έτσι για το δικό μου το κέφι; Έκανα 3 χρόνια στη 

σχολή, μετά τα παράτησα, τελοσπάντων. Και πήγα 

-η μητέρα μου ...οικιακά και ο πατέρας μου χειρωνακτικό επάγγελμα, οπότε 

ξέρεις ήταν πολύ θετικοί απέναντι στο επάγγελμα αυτό 

 

Δ.2.2. Φιλόλογοι 

Κοινωνική/ δημογραφική προέλευση 

 

Οι Φιλόλογοι παρά το ότι δεν εντάσσονται στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, 

ούτε προέρχονται από αστικές οικογένειες εμφανίζονται να έχουν 

περισσότερη αυτοπεποίθηση. Και αυτές όμως επέλεξαν το επάγγελμά τους 

σύμφωνα με την αποκατάσταση που θα είχε. 

-δεν μπορώ να πω ότι με ενδιέφερε κάτι πάρα πολύ, ότι ήθελα ας πούμε να 

γίνω καθηγήτρια και τέτοια, αλλά εκτιμώντας τις δυνατότητές μου και 

θεωρώντας ότι αυτό στη συνέχεια, η δουλειά που θα διάλεγα, θα είχε 

καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί τότε ακόμα, ε, εντάξει 
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διορίζονταν οι εκπαιδευτικοί σχετικά εύκολα, ε, σκέφτηκα ότι μ’ αρέσει 

κιόλας, ε, δεν ήταν κι ένα από τα επαγγέλματα που δεν μ’ αρέσει καθόλου, θα 

βρω και πιό εύκολα δουλειά, μπορώ και να το κάνω κι έτσι το αποφάσισα, δεν 

τρελαινόμουνα δηλαδή, αλλά εντάξει, ήταν από αυτά που μπορούσα να κάνω. 

-Ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός και η μητέρα μου οικιακά. Αλλά ήθελαν να 

σπουδάσω, βασικά να έχω μια δουλειά καλή μετά κι ένας τρόπος για να το 

πετύχω ήταν μέσω των σπουδών 

-δεν με πίεσαν, αλλά σίγουρα ήθελαν να μείνω εδώ. Και για οικονομικούς 

λόγους, αν θες, θα ήταν πιο εύκολο. Αλλά τελικά εγώ πήγα. 

-Ο μπαμπάς μου εργάτης, δούλευε στην AMSTEL χρόνια, η μητέρα μου δεν 

δούλευε για χρόνια, όταν μπήκαμε στις σχολές αναγκάστηκε να δουλέψει, ναι, 

ήμασταν χαμηλόμισθοι. Όταν ήμουν στην πέμπτη γυμνασίου, δευτέρα λυκείου 

δηλαδή είχα αποφασίσει να πάω για γραμματέας για να βοηθήσω την 

οικογένειά μου, αλλά πέσανε πάω μου οι φιλόλογοι δώσε και δώσε και δώσε 

και είπα θα δώσω μία φορά, λεφτά δεν είχαν να με στείλουν φροντιστήριο για 

δεύτερη φορά, οπότε ήξερα πως ό, τι γίνει, δεν κορόιδευα κανένα, διάβαζα 

όσο μπορούσα, να σου πω δεν θα καιγόμουν κι αν δεν έμπαινα, δεν το είχα 

δέσει κιόλας 

-Πρώτα απ’ όλα ο μπαμπάς μου είναι φιλόλογος, όποτε δηλαδή δεν μπορείς να 

πεις ότι δεν το έλαβα αυτό υπόψη μου. 

-Γεννήθηκα στην Αθήνα και μεγάλωσα στην Αθήνα, σε συνοικία του Πειραιά, 

Κορυδαλλό [...] Οι γονείς μου έχουν πεθάνει τώρα, δεν είχαν σχέση με αυτό το 

χώρο, αλλά τους άρεσε αυτή η απόφαση. Ο πατέρας μου ναυτικός και η 

μητέρα μου στο σπίτι. -δεν ήθελα Ρέθυμνο βέβαια, αλλά εντάξει ήταν επιλογή 

των γονιών μου να είμαι Ρέθυμνο για καθαρά οικονομικούς λόγους, ήταν 

αγρότες οι γονείς μου 
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-{...] αγροτική οικογένεια [...] Ε, τότε είχε και μια αίγλη το επάγγελμα και 

γενικά ο δημόσιος υπάλληλος και ειδικά ο καθηγητής ήταν ιδιαίτερα 

αποδεκτός. 

-βέβαια εγώ σε αυτά τα 3 χρόνια δεν κατάφερα να τελειώσω το διδακτορικό, 

για πολλούς και διάφορους λόγους και επανήλθα στην εκπαίδευση…δυστυχώς 

δεν μπόρεσα να τελειώσω το διδακτορικό μου, με απορρόφησε η 

οικογενειακή ζωή και το σχολείο και δεν έχω το κουράγιο, είναι κρίμα, λίγο 

παραπάνω θεωρητικό ψάξιμο και θα τελείωνε 

-Μικροαστική αγροτικής προέλευσης, δημ. υπάλληλος κατώτερης κλίμακας, ο 

γονείς τους αγρότες...το ότι πέρασα φάνταζε εξαιρετικό παρ’ ότι οι φόβοι 

υπήρχαν της δικής τους προελεύσεως, μπροστά στο καινούργιο πού θα 

διοριστώ, κακά τα ψέματα...κι εγώ κλασική περίπτωση κοπέλας του χωριού, 

που πέρασε στο Πανεπιστήμιο. Ότι διορίστηκα στην Αθήνα, φοβήθηκαν, οι 

γονείς ανησυχούν για τα παιδιά εδώ και τώρα ανησυχούν. 

Αξίζει να σημειωθεί πως μια άλλη επιλογή που έθεταν στον εαυτό τους ήταν η 

Νομική σχολή και όχι οι Παιδαγωγικές σχολές. 

-μου άρεσε, είχα επηρεαστεί πολύ από τη μητέρα μου για την επαφή με τα 

παιδιά, μου άρεσαν τα Νομικά περισσότερο, αλλά όταν είσαι 17 χρονών έχεις 

απλά ιδέες για το τι είναι το ένα και το άλλο, ε, μου είπαν κι οι γονείς μου 

δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς άλλους πόρους, ότι καλό το επάγγελμα του 

δικηγόρου, αλλά δεν έχεις πίσω σου δικηγορικό περιβάλλον να σε στηρίξει, 

οπότε λογικά σαν επαγγελματική αποκατάσταση προτιμότερο είναι να γίνεις 

φιλόλογος. 
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-αλλά και πάλι ως δικηγόρος δεν θα ήταν εύκολο να βρω δουλειά γιατί 

διασυνδέσεις δεν υπήρχαν, και επέλεξα φιλόλογος γιατί τότε ήταν πιο εύκολο 

να βρω δουλειά όταν μπήκα στη φιλοσοφική εγώ. 

 

Δ.3. Αντιμετώπιση από το κράτος 

 

Εκτός των κοινωνικών στερεοτύπων το ίδιο το κράτος με το θεσμικό πλαίσιο 

που έχει συγκροτήσει υποτιμά περαιτέρω την κοινωνική αποδοχή των 

εκπαιδευτικών. Για το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον το σημείο αναφοράς 

φαίνεται να είναι μονάχα τα επαγγέλματα κύρους (γιατροί, δικηγόροι, 

πολιτικοί μηχανικοί κτλ.416). Με κύριο γνώμονα τα χαρακτηριστικά που 

εμφανίζουν αυτά τα επαγγέλματα κρίνονται τα περισσότερα από τα 

υπόλοιπα. Η επιστημονική κατάρτιση των μελών τους, η κοινωνική τους 

προέλευση, φυσικά και οι οικονομικές απολαβές τους, αντανακλούν την 

απήχηση που έχουν τα επαγγέλματα κύρους στην κοινωνία που κυριαρχούν 

υλιστικά πρότυπα. 

Οι πληροφορητές μας (ειδικά από τον κλάδο των εκπαιδευτικών προσχολικής 

ηλικίας) ανέφεραν την υποτιμητική συμπεριφορά που το ίδιο το κράτος 

εμφανίζει ως προς το επάγγελμά τους με βάση τα παραπάνω κριτήρια. Το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας φέρεται να μην τυχαίνει 

εκτίμησης από την κοινωνία και το κράτος γιατί επιστημονικά θεωρείται ότι 

δεν προσφέρει σημαντικές γνώσεις και κυρίως γιατί οι οικονομικές απολαβές 

των μελών του δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. 

                                                 
416 Βλ. και Robinson, Ph. (1981), ό. π.  
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-Μα, ρε συ, ποιοί είναι αυτοί που καλούνται να σχεδιάσουνε την εκπαιδευτική 

πολιτική; Αυτοί που δεν έχουν μπει ποτέ σε τάξη. 

-στην ιστορία της εκπαίδευσης πραγματικά η πολιτεία είχε βάλει συνειδητά 2 

χρόνια τους δασκάλους και τους νηπιαγωγούς γιατί ήθελε να έχει κατηγορίες 

πολιτών. Σου ’λεγε ας πούμε, ότι για να γίνει κάποιος καθηγητής έπρεπε να 

είναι λεφτάς. Άρα λοιπόν, θα βάλω τις σπουδές των νηπιαγωγών και των 

δασκάλων εντάξει από χαμηλά κοινωνικά στρώματα, ξέρω ’γω 

παπαδοπαίδια...όλα όσα...αυτό αναπαράγεται από κοινωνία σε κοινωνία. 

Κατά κάποιο τρόπο όλα είναι αλληλένδετα (ακόμα και το γεγονός ότι κάθε 

χρόνο οι μαθητές των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας εναλλάσσονται417). 

Ένα επιπλέον σημείο που φανερώνει τη χαμηλή κοινωνική εκτίμηση του 

κράτους ως προς τον θεσμό του νηπιαγωγείου, είναι το γεγονός ότι στο 

νηπιαγωγείο οι γονείς μας στέλνουν αν το θέλουν. 

-μέχρι πριν λίγα χρόνια, σκέψου ότι η φοίτηση στο νηπιαγωγείο δεν ήταν 

υποχρεωτική...στην καλή θέληση της μαμάς μας βασιζόμασταν, δεν 

πηγαίναμε όλοι νηπιαγωγείο. Όσο περνά ο καιρός θα γίνεται πιο αισθητή η 

υποχρέωση να πηγαίνεις στο νηπιαγωγείο. Μεγαλώνουν οι απαιτήσεις της 

εκπαίδευσης. 

Σε μια από τις απόψεις των υποκειμένων αναφέρθηκε ότι δεν συμφέρει το 

κράτος από οικονομικής απόψεως να κάνει υποχρεωτική την φοίτηση στο 

νηπιαγωγείο, γιατί έπειτα θα πρέπει να δημιουργήσει και τους κατάλληλους 

χώρους υποδομής, όπως σχολικές αίθουσες και κυρίως κατάλληλες κτιριακές 

εγκαταστάσεις. 

                                                 
417 Βλ. και Smylie, M. A.  
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-Λοιπόν, ο Νόμος έχει προταθεί για ψήφισμα, έχει γίνει, αλλά δεν έχει περάσει 

πιά, δεν έχει γραφτεί στο Σύνταγμα, διότι όταν θα γίνει υποχρεωτική η 

προσχολική εκπαίδευση αυτό σημαίνει ότι πρέπει να χτιστούνε οι 

πολλαπλάσιες τάξεις νηπιαγωγείου από αυτές που είναι τώρα. Βέβαια, τώρα 

πρόσεξε, είναι τρυπάκι για να καλύψει το κράτος τη δικιά του αδυναμία το’ χει 

βάλει και λέει, έλα μωρέ, τώρα, οι νηπιαγωγοί, η εκπαίδευση δεν είναι 

υποχρεωτική, κανείς από μας όμως δεν ξέρει ότι είναι υποχρεωτική στα 

χαρτιά, αλλά δεν γίνεται. 

Σύμφωνα με το Ν. 1566/85, άρθ. 3 παράγρ. 4 «Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία 

γίνεται υποχρεωτική σταδιακά και κατά περιοχές της χώρας που ορίζονται με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών.» Και όμως, όπου κι 

αν ψάξει κανείς δεν θα βρει χωρίο που να αναφέρει ως υποχρεωτική την 

προσχολική εκπαίδευση, ακόμα και στις μέρες μας, μια εικοσαετία σχεδόν 

μετά. 

Η αρνητική αυτή αντιμετώπιση από την πλευρά του κράτους ερμηνεύεται στο 

γεγονός ότι το κράτος έχει τη δυνατότητα να επιδεινώσει την αυτοεικόνα των 

εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, επειδή ο κλάδος αυτός ανήκει στις 

ομάδες που δεν ασκούν και δεν μπορούν να ασκήσουν πίεση, και άρα εύκολα 

μπορούν να πληγούν. 

-ένας καθηγητής θα κάνει απεργία εν μέσω εξετάσεων, ενώ σε μας δεν θα πει 

κανείς ότι τα πράγματα είναι άσχημα επειδή κάνουν απεργία οι νηπιαγωγοί... 

Στο παραπάνω πλαίσιο αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών προσχολικής 

ηλικίας συναντούμε και ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, το οποίο συνήθως 

παρουσιάζεται αναφορικά με το δικό τους επάγγελμα και όχι των δασκάλων ή 
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των φιλολόγων. Όσοι από τα μέλη του επαγγέλματος αυτού εργάζονται σε 

ιδιωτικά νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς υπάγονται στο Υπουργείο 

Προνοίας418 και όχι στο Υπουργείο Παιδείας. Αυτό το στοιχείο φανερώνει πως 

οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης που απορροφώνται στον ιδιωτικό 

τομέα τυγχάνουν εκμετάλλευσης από τους εργοδότες τους, τουλάχιστον σε 

οικονομικό επίπεδο, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάγονται στο Υπουργείο 

Παιδείας δεν ισχύουν για αυτούς όλες οι ρυθμίσεις και τροποποιήσεις που 

ισχύουν για τους εκπαιδευτικούς. Θεωρούνται ιδιωτικοί υπάλληλοι και 

αυτομάτως μειώνεται το κύρος τους και τα δικαιώματα που μπορούν να 

διεκδικήσουν εξαφανίζονται. Αυτό φάνηκε από τις απαντήσεις των 

υποκειμένων, που περιέγραψαν αρνητικά το κλίμα που επικρατεί στους 

ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και στα νηπιαγωγεία. 

-αυτό είναι κόλπο των ιδιοκτητών και για να πληρώνουνε λιγότερο και για να 

είναι η παραγωγικότητα των ιδιοκτητών μεγαλύτερης διάρκειας. Είναι 

κρατικά συμφέροντα 

-Και στο ιδιωτικό η πλειοψηφία των νηπιαγωγών δεν ανήκει στο Υπουργείο 

Παιδείας. Είμαστε Πρόνοια. Και μόνο από αυτό χάνει τελείως το κύρος, ποιό 

κύρος ζητάμε; 

-τα μικρά νηπιαγωγεία θεωρούνται παιδικοί σταθμοί, υπάγονται στο 

υπουργείο κοινωνικής πρόνοιας, αυτό δείχνει πόσο θεωρούμε το νηπιαγωγείο 

μη μέρος της εκπαίδευσης. Μόνο τα δημόσια και κάποια από τα μεγάλα 

ιδιωτικά, αυτό γίνεται γιατί τους συμφέρει, για τους εργαζόμενους. Όταν 

εντάσσεσαι στο κοινωνικής πρόνοιας απολύεσαι τον Ιούνιο και 

                                                 
418 Με την αλλαγή της Κυβέρνησης τον Μάιο του 2004 το όνομα του Υπουργείου άλλαξε. 
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προσλαμβάνεσαι ξανά τον Σεπτέμβρη, δεν θεωρείται ισάξιο με τις άλλες 

βαθμίδες εκπαίδευσης. 

 

Δ.4. Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Ηλικίας 

Οικονομικές απολαβές 

 

Παρατηρούμε ένα φαύλο κύκλο χαμηλής αυτοεικόνας λόγω χαμηλής 

κοινωνικής προέλευσης, η οποία αρθρώνεται με τις χαμηλές οικονομικές 

απολαβές. Ειδική μνεία έγινε στις οικονομικές απολαβές των εκπαιδευτικών 

αυτής της βαθμίδας (χωρίς ιδιαίτερες διαφορές από τους σχολιασμούς επί 

«των οικονομικών» από τις άλλες δύο βαθμίδες εκπαιδευτικών, όπως θα 

δούμε στις αντίστοιχες αναλύσεις των δικών τους αφηγήσεων). 

-ναι, θα ήθελα ναι να είναι και πιο πολλά τα λεφτά, εντάξει μπορείς να βρεις 

και στον ιδιωτικό τομέα σχολεία που είναι παραπάνω τα λεφτά 

- εγώ ασχολούμαι και με άλλα πράγματα γιατί είναι πολύ λίγα τα λεφτά, αν 

και δεν έχω πολύ χρόνο 

-είναι πολύ καλό αυτό που δίνει το επάγγελμα, αλλά πρέπει να υπάρχει και 

ένα στοιχειώδες αντίκρισμα οικονομικό ώστε να μπορείς να επιβιώσεις. 

Από την ανάλυση διαφαίνεται η δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών 

προσχολικής ηλικίας, παρά το ότι δεν υπάρχει σύγκριση στην ιδιωτική και 

δημόσια εκπαίδευση. 

-Όχι, όχι είναι λίγα τα χρήματα, στο δημόσιο είναι τα λεφτά καλά, γιατί είναι 

λίγες οι ώρες, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλά τα λεφτά, είναι καλά. 

-Χάλια, απλά στο δημόσιο ξεκινάς με ένα καλό μισθό 



 189

-αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου κάτι διαφορετικό από τους ηθοποιούς γιατί το 

κάνω για τις 200.000 εκεί που έχω μπλέξει... 

Στην ιδιωτική εκπαίδευση δεν υπάρχει η μονιμότητα, με τις όποιες κοινωνικές 

ή οικονομικές επιπτώσεις. 

-Χάλια! Δράμα! Χάλια, δράμα. [...] Φυσικά και διαφέρει το δημόσιο. Και η 

πληρωμή είναι καλύτερη στο δημόσιο και οι ώρες είναι καλύτερες και τη 

δουλειά σου την κάνεις χωρίς να έχεις κανέναν πάνω από το κεφάλι σου. 

-θεωρώ ότι στο δημόσιο πληρώνονται καλά. Δηλαδή αν λάβεις υπ’ όψιν σου 

ότι ένας δάσκαλος ο οποίος έχει διευρυμένο ωράριο, έχει σχεδόν τις ίδιες 

ώρες...ναι, δεν ξέρω αν θα έπρεπε να πληρώνεται περισσότερο. 

-Ναι, καλά είναι από την άποψη ότι παίρνω ό, τι δικαιούμαι, αλλά το ωράριο 

είναι διπλάσιο, άρα παίρνω το μισό από αυτό που θα έπρεπε να παίρνω, αν 

ήμουν στο δημόσιο. 

-Στο δημόσιο μια χαρά, στο δημόσιο είναι μια χαρά, ναι, στο δημόσιο όμως δεν 

έχουμε καμία ελπίδα να δουλέψουμε, έτσι; 

Στον οικονομικό τομέα οι απόψεις και των δασκάλων συμφωνούν με τις 

απόψεις των νηπιαγωγών. Δεν διακρίνεται εξέλιξη στο μισθολογικό κλιμάκιο,- 

ο τελικός μισθός λίγο πριν τη συνταξιοδότηση δεν απέχει πολύ από τον 

αρχικό-, και ανέφεραν ότι δεν εκτιμάται η δουλειά τους, αφού, ενώ ανήκουν 

στον δημόσιο τομέα και αυτοί, δεν λαμβάνουν τίποτα επιπλέον. 

-είμαστε σε μια περίοδο που γίνονται διάφορα, απεργίες και τέτοια, επειδή 

λοιπόν το θέμα είναι επίκαιρο, θεωρώ ότι όχι, δεν πληρωνόμαστε καλά γιατί 

και κάποιοι άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι κι όλοι τη δουλειά μας κάνουμε, 

αλλά βλέπεις ότι στον μισθό υπάρχουν τεράστιες διαφορές κι επιδόματα και, 

και... Ναι, και σκέψου ότι ένα θέμα είναι ότι το maximum που θα πάρεις δεν 

έχει και μεγάλη διαφορά από τον εισαγωγικό μισθό σου. Κατάλαβες; 
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-είμαστε πάντα στο κατώτερο, δεν πάμε παραπέρα, άσ’ τα 

-Θα μπορούσε να είναι και καλύτερα. Τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα 

οικονομικά, πάρα πολύ δύσκολα...Από κάποια στιγμή και μετά άρχισαν κάπως 

να ψιλοβελτιώνονται, αλλά ποιος το’ πε; Οι καλύτερες μέρες θα έρθουν όταν 

οι εκπαιδευτικοί θα πληρώνονται καλύτερα από τους πολιτικούς 

-Όχι. Δεν το πιστεύω αυτό συζητούσα πριν λίγο! Τα χρήματα δεν φτάνουν 

-Βέβαια, όσο περισσότερα θα παίρναμε, τόσο καλύτερα, γιατί όσο ακριβαίνει 

η ζωή, θέλω μια αύξηση για να μπορώ να ανταποκρίνομαι στις ανάγκες της 

ζωής μου, αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι και τύπος που κλαίγομαι, ξέρεις 

έχω περάσει τόσες ανεργίες, έχω δουλέψει και σε άλλες δουλειές κι έχω 

καταλάβει ότι εντάξει, είναι μεν σημαντική η δουλειά μας, αλλά θεωρώ ότι τα 

χρήματα είναι αρκετά ικανοποιητικά πάντα με μια τάση καλυτέρευσης. Δεν 

μπορώ δηλαδή να πω ότι είμαστε κι από τους πιό κακοπληρωμένους. Όχι και 

να σου πω, αυτό παίζει ρόλο στο πώς βλέπω το οικονομικό 

-Όχι, από τους πιό κακοπληρωμένους κλάδους. Με πήρε μια φίλη μου, 

αναπληρώτρια, προχθές και μου λέει άσε, δεν έχουμε πληρωθεί ακόμα. 

Δηλαδή δεν σκέφτεται ένας Χριστιανός ότι... Κάπου νομίζω ότι το κράτος μας 

τιμωρεί για τις επιλογές μας 

Συν τοις άλλοις, οι περισσότεροι από τους γύρω προτάσσουν ως επιχείρημα 

για τον χαμηλό μισθό τις λίγες ώρες εργασίας, γεγονός που τους απογοητεύει, 

γιατί θεωρούν ότι η δουλειά τους είναι δύσκολη και σε σύγκριση με άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες τα δεδομένα για τους εκπαιδευτικούς στη χώρα μας είναι 

από οικονομικής απόψεως τα πιο δυσοίωνα. 

-Όχι, σε σχέση με άλλες χώρες στην Ευρώπη, όχι. Ανεξάρτητα από το ότι ο 

χρόνος είναι λιγότερος από ότι σε άλλα επαγγέλματα , πιστεύω ότι είναι τόσο 
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δύσκολη δουλειά, όχι, αν είχαν μπει σε τάξη θα καταλάβαιναν, όχι δεν 

πληρωνόμαστε καθόλου καλά 

-εγώ είμαι με τα λίγα, αν δεν σταματάμε να προσπαθούμε να εξισωθούμε με 

τους υπόλοιπους στην Ευρώπη να δούμε αν θα τα καταφέρουμε ...κάποτε. 

 

Δ.4.1. Δασκάλες 

Οικονομικές απολαβές 

 

Οι δασκάλες επεσήμαναν ότι ο μισθός τους μοιάζει αν είναι αρκετός, αλλά η 

κατάσταση δυσκολεύει όταν υπάρχει οικογένεια που πρέπει να συντηρηθεί με 

αυτά. Όταν σε ένα ζευγάρι και οι δύο είναι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν 

ιδιαίτερα προβλήματα. 

 -Σίγουρα αν είχα οικογένεια και παιδιά κι ο άνδρας μου δεν πληρωνόταν 

ικανοποιητικά, θα είχαμε πρόβλημα. Ενώ τώρα κανονίζω τις ανάγκες μου. 

-Εντάξει, προσωπικά επειδή φέτος είμαι στο σπίτι μου, δεν είμαι παντρεμένη, 

δεν έχω παιδιά, να δίνω χρήματα σε πολλές μεριές εντάξει, δεν έχω πρόβλημα, 

αλλά βλέπω ότι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι, που έχουν παιδιά, σε 

διάφορες ηλικίες, άλλα σπουδάζουν, άλλα έχουν φροντιστήρια, το’ να τ’ άλλο, 

ε, αυτοί δυσκολεύονται 

-σκέψου να έχεις οικογένεια, να αφήνεις πίσω σου παιδιά, γυναίκα... 

-Πιστεύω ότι δεν πληρωνόμαστε καλά και εμείς στην ειδική αγωγή παίρνουμε 

απλώς ένα επίδομα πρόσθετο, εμένα προσωπικά δεν με πειράζει και μπορεί 

αυτό να ακούγεται περίεργα, αλλά ίσως επειδή τα οικονομικά μου τα 

διαχειρίζομαι μόνη μου και δε έχω οικογένεια να μου φαίνεται αλλιώς, θα 

ήθελα παραπάνω, δεν με ενοχλεί και δεν με ικανοποιεί παράλληλα, αλλά 

εντάξει. 
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-Δηλαδή θεωρώ ότι 2 δάσκαλοι αν δεν έχουν άλλους πόρους είναι αδύνατον 

να φτιάξουν οικογένεια. Για προσωπικά έξοδα του καθενός είναι καλά. Αλλά 

σίγουρα δεν είναι ό, τι καλύτερο, όχι δηλαδή ότι μας κάνουν και χάρη! 

 

Δ.4.2. Φιλόλογοι 

Οικονομικές απολαβές 

 

Και οι φιλόλογοι, όπως και οι δασκάλες και οι εκπαιδευτικοί προσχολικής 

ηλικίας συμφωνούν ότι ο μισθός τους δεν ανταποκρίνεται στη δουλειά που 

κάνουν. 

-αν σκεφτείς ότι ο εκπαιδευτικός είναι δια βίου, δε βλέπω να συνοδεύεται από 

δια βίου αύξηση του μισθού 

Κουράζονται πολύ, δεν έχουν χρόνο να ασχοληθούν με εξωσχολικά πράγματα, 

αναλώνονται στα σχολικά και δεν τους αναγνωρίζεται. Και πάλι το κράτος 

παίζει τον ρόλο του, μη εμπιστευόμενο επιστημονικά τους εκπαιδευτικούς και 

πληρώνοντάς τους μη ικανοποιητικά. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν τους 

εμπιστεύεται, δεν τους πληρώνει και καλά, με αποτέλεσμα να μην εκτιμώνται 

τελικά από το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. 

-Σε σχέση με τη δουλειά που κάνουμε πληρωνόμαστε ελάχιστα. Αυτό τώρα 

έχει συνέπειες σε πάρα πολλά επίπεδα. Πρώτα από όλα κάποιοι να μην 

κάνουν τη δουλειά τους καλά. Γιατί συνδέουν τη δουλειά με την αμοιβή και 

είναι λογικό [...] αυτό έχει μετά αντίκτυπο στο πώς μας αντιμετωπίζει η 

κοινωνία. Ένας κακοπληρωμένος δάσκαλος δεν είναι ας πούμε...είναι πάντα 

ένας κακοπληρωμένος δάσκαλος. Δηλαδή πρώτα η κοινωνία δεν σέβεται τη 

δουλειά του και μετά φυσικά ο ίδιος και πόσο μάλλον ο κοντινός του 

περίγυρος. 
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Έχουμε αναφέρει ξανά ότι στη σύγχρονη, υλιστικών προτύπων, κοινωνία 

μετρά πολύ το τι δυνατότητες έχεις από οικονομικής απόψεως. Όταν λοιπόν 

οι εκπαιδευτικοί δεν πληρώνονται καλά, μην έχοντας μεγάλες οικονομικές 

δυνατότητες, είναι φυσικό επόμενο να νιώθουν αν όχι υποτιμημένοι, μη 

εκτιμημένοι κοινωνικά όπως τους αξίζει. Και αυτό έχει αντίκτυπο στο πώς 

βλέπουν έπειτα τον εαυτό τους. Οι φιλόλογοι είπαν ότι «αναγκάζονται» να 

κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα κι αυτό είναι βολικό για το κράτος γιατί τελικά 

δεν παραπονιούνται για το χαμηλό μισθό. 

-Ασφαλώς και τα ιδιαίτερα σου προσφέρουν μεγάλο χρηματικό ποσό, μακάρι 

να μπορούσα να το κάνω, εγώ το λέω, παλιότερα που το έκανα ήταν φοβαρή 

τσόντα για το σπίτι. Τώρα δεν μπορώ να το κάνω, δεν μπορώ να το κάνω, θα 

πάρω το μισθό μου, ε, δεν ξέρω αν ήταν διαφορετικές οι οικογενειακές μου 

συνθήκες τι θα έκανα, διότι οι 300 τόσες χιλιάδες που παίρνω εγώ και οι άλλες 

τόσες που παίρνει ο σύζυγος, με τρία παιδιά... 

-αναγκαζόμαστε πολλές φορές να κάνουμε και φροντιστήριο ιδιαίτερα. 

Αναγκαζόμαστε...όχι βέβαια όλοι, αλλά όσοι αναγκάζονται. Και θεωρώ ότι το 

Υπουργείο τη συντηρεί αυτή την κατάσταση γιατί το βολεύει. Το βολεύει να 

έχουν ιδιαίτερα οι καθηγητές ώστε να έχουν ένα παραπάνω εισόδημα και να 

μην παραπονιούνται. Κι αυτός που κάνει τα ιδιαίτερά του, δεν θα κάνει τη 

δουλειά του τόσο καλά, όσο θα την έκανε αν είχε να ασχοληθεί μόνο με το 

σχολείο. 
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Δ.5. Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Ηλικίας 

Γυναικείοι ρόλοι και στερεότυπα  

 

Αναφερθήκαμε προηγουμένως στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι 

εκπρόσωποι του γυναικείου φύλου στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού 

προσχολικής ηλικίας στην ελληνική κοινωνία, όπου κυριαρχεί το 

ανδροκρατικό μοντέλο. Οφείλουμε όμως να καταγράψουμε και την 

αντιμετώπιση (ή την πιθανή αντιμετώπιση) των ανδρών που ακολουθούν το 

επάγγελμα αυτό. Οι αφηγήσεις των υποκειμένων περιγράφουν 

χαρακτηριστικά τη δομή των κοινωνικών σχέσεων και αντιλήψεων που 

υπάρχουν, οι οποίες υπερκαλύπτουν την τελική επιλογή και παραμονή στο 

συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο. 

-Κοινωνική προκατάληψη. Γιατί σκέψου ότι τα νηπιαγωγεία δημιουργήθηκαν 

μόνο και μόνο να αντικαταστήσουν τα μαμά. Να μάθουν τα παιδιά, να 

κοινωνικοποιηθούν και αυτός ο ρόλος είχε αποδοθεί παλαιότερα μόνο στη 

γυναίκα. 

-κι επειδή ακόμα και πάντα είμαστε γυναίκες να μην χρησιμοποιούμε ως 

άλλοθι τον γονεϊκό μας ρόλο[...] εμείς φτιάχνουμε τη μοίρα των παιδιών και 

είναι η νοοτροπία εύκολη γιατί είμαστε γυναίκες, έχουμε καρπωθεί τον 

κοινωνικό ρόλο της μάνας. 

-θεωρούν επειδή οι γυναίκες είναι λίγο πιό ευαίσθητες είναι πιό γλυκό να 

ασχολούνται εκείνες με τα παιδιά [...] λένε ότι είναι το ιδανικό επάγγελμα για 

μια γυναίκα γιατί δουλεύεις λίγες ώρες, γιατί έρχεσαι σε επαφή με τα παιδιά, 

γιατί δεν έχεις άγχος, γιατί, γιατί...δεν ισχύουν πάντα αυτά, αλλά… 
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-Από τους μεγαλύτερους σε ηλικία φίλους και συγγενείς όλοι είπαν μπράβο, 

από την άποψη ότι είσαι γυναίκα και έχοντας υπ’ όψιν ότι στο δημόσιο θα 

είναι μόνο οι 4 ώρες και θα έχεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου 

Οι άνδρες νηπιαγωγοί αναφέρεται ότι χρησιμοποιούν τη σχολή των 

εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας σαν σκαλοπάτι για την εισαγωγή σε 

άλλες σχολές. 

-έναν συμφοιτητή είχα ο οποίος μετά έγινε δικηγόρος. 

-Ναι, αλλά μπήκαν στη σχολή για να συνεχίσουν, να δώσουν κατατακτήριες 

και να συνεχίσουν, όχι για να συνεχίσουν τη νηπιαγωγική. 

-Πιστεύω ότι επειδή τα παιδιά συνήθως βλέπουνε κοπέλες θα θέλανε να 

είχανε και άνδρα νηπιαγωγό, τώρα, εντάξει, οι περισσότεροι βέβαια απ’ 

αυτούς που είχαμε συζητήσει στη σχολή επειδή περάσανε θα τελειώνανε τη 

σχολή και θα δίνανε κατατακτήριες για κάτι άλλο, δεν θέλανε δηλαδή να... 

-Είχαμε τέσσερις. Ένας ήτανε που παρακολουθούσε κανονικά, κανονικά, και 

ήταν και πάρα πολύ καλός, δηλαδή σαν φοιτητής, τον προσέχαμε βέβαια 

επειδή ήταν ο μοναδικός άντρας που παρακολουθούσε μάθημα, και εμείς και 

οι καθηγητές. Ε, υπήρχαν άλλα δύο που οι μπαμπάδες ήτανε δικηγόροι και 

απλά δεν είχαν πετύχει δικηγόροι, ε σαν δικηγόροι κι ήθελαν να πάνε να 

τελειώσουν το Παιδαγωγικό και μετά ίσως με κατατακτήριες, με κάποιο μέσο, 

με οτιδήποτε [...]Οι περισσότεροι νομίζω ότι έχουν αυτή τη νοοτροπία. 

-Ναι, στη σχολή οι οποίοι ακολούθησαν μετά Νομική, 2 άνδρες. Αλλά δεν 

πιστεύω ότι υπάρχει διαφορά. 

Ελάχιστες απαντήσεις δόθηκαν και αφορούσαν άνδρες νηπιαγωγούς εν 

ενεργεία. 

-Είχα την τύχη να δουλέψω με άνδρα νηπιαγωγό. Οι άνδρες νηπιαγωγοί είναι 

άψογοι. 
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-τώρα δεν ξέρω και τα παιδιά, είχα ακούσει κι ένα περιστατικό, που είχανε 

άνδρα νηπιαγωγό, τους άρεσε πάρα πολύ και παρακολουθούσαν δεν υπήρχε 

κανένα πρόβλημα 

-είχα δύο άνδρες νηπιαγωγούς πάρα πολύ καλοί ήταν. Είναι πολύ πιό λυμένοι 

και πολύ πιό χαλαροί από εμάς, δηλαδή πέρα από τα στερεότυπα κτλ, τα 

παιδιά τους λάτρευαν, δεν το συζητώ!...αυτοί δεν είχαν κανένα πρόβλημα, 

πολύ άνετοι και οι δύο κι αυτό είχε αντίκρισμα στους υπόλοιπους, δηλαδή 

όταν έλεγαν είμαι νηπιαγωγός...δεν ξέρω τι και πώς με έναν μυστήριο, μαγικό 

τρόπο, αλλά τους πήγαινε αυτό το πράγμα. Δεν το είχαν επιλέξει και οι δύο 

τυχαία βρέθηκαν εκεί... 

Αναφέρθηκε πως είναι δύσκολο ένα αγόρι να ακολουθήσει αυτή τη σχολή 

γιατί τα πρότυπα της κοινωνίας δεν είναι τέτοια που να μην υποτιμούν μια 

τέτοια επιλογή. 

-Η κοινωνικοποίηση πραγματώνεται μέσα από τα 2 μοντέλα. Αλλά οι άνδρες 

φοβούνται μην τους αποδοθούν χαρακτηριστικά γυναικείας συμπεριφοράς. 

-δεν ήθελαν αυτό, έτυχε να περάσουν σ’ αυτή τη σχολή αλλά αυτό τους κάνει 

να το σκέφτονται επειδή υπάρχει αυτή η άποψη για τους νηπιαγωγούς, ότι 

είναι η νηπιαγωγός, πολύ σπάνια ο νηπιαγωγός 

Φυσικό επόμενο, λοιπόν, να ακολουθούν κυρίως γυναίκες τη Σχολή 

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Κατά μία έννοια οι 

γυναίκες μεγαλώνουν ενσωματώνοντας πολλαπλούς ρόλους γιατί έτσι 

απαιτείται από την κοινωνία. Πιστεύεται πως οι γυναίκες είναι πιο κοντά στις 

μικρές ηλικίες, ως πιο κατάλληλες από τη στιγμή που θεωρούνται και 

περισσότερο συναισθηματικές, μαλακές και υπομονετικές. Αν ένας άνδρας 

λοιπόν δοκιμάσει να ακολουθήσει το επάγγελμα αυτό θα πρέπει να είναι 
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έτοιμος να αντιμετωπίσει την απαξιωτική άποψη που θα σχηματιστεί γι’ 

αυτόν και φυσικά την ανεργία. 

-προσωπικά θεωρώ ότι οι άνδρες έχουν πολύ καλύτερη σχέση με τα παιδιά και 

μπορούν πολλές φορές να επικοινωνήσουν πολύ καλύτερα από τις γυναίκες 

μαζί τους, αλλά εντάξει, σου λέω κι εγώ πιστεύω ότι αν και σε αγγελίες που 

έψαχνα όταν ήταν να βρω δουλειά έβλεπα ότι ζητείται νηπιαγωγός, έγραφε 

εκτός άνδρα πάντα σε παρένθεση σε πάρα πολλές αγγελίες 

Δύσκολα ένας εργοδότης θα προσλάμβανε άνδρα νηπιαγωγό, γιατί δύσκολα 

μια οικογένεια θα εμπιστευόταν τη αγωγή του παιδιού της σε έναν άνδρα. 

-δυσκολεύονται να δουν άνδρα νηπιαγωγό από άποψη τρυφερότητας, ξενίζει 

στους γονείς, εξαρτάται το πώς θα νιώθει ο άνδρας νηπιαγωγός από το πώς θα 

το δουν οι άλλοι, υπάρχει καχυποψία, η φιγούρα της γυναίκας είναι πιο οικεία 

στα παιδιά, πιο αγαπητή, δεν αποκλείω να υπάρχει άνδρας νηπιαγωγός και να 

είναι πολύ καλύτερος από μια γυναίκα. 

Τα κοινωνικά στερεότυπα ακολουθούν πιστά τα δεδομένα ειδικά της 

ελληνικής κοινωνίας. Σε σημείο που και τα υποκείμενά μας συχνά απάντησαν 

ότι πιστεύουν πως το επάγγελμα αυτό θα τις βοηθήσει όταν μεθαύριο γίνουν 

μητέρες. 

-έχω αποκομίσει πάρα πολλά πράγματα, δηλαδή θα με βοηθήσει σαν μητέρα 

αν γίνω ας πούμε. 

Εδώ, βέβαια, τίθεται το ερώτημα γιατί ενώ νιώθουν κοινωνική απαξίωση και 

αναφέρονται αρνητικά στην αντιμετώπιση του κόσμου προς το επάγγελμά 

τους, έχουν ουσιαστικά αποδεχθεί και ενσωματώσει τις αντιλήψεις όσων τις 

υποτιμούν: Η γυναίκα έχει μικρή αξία στην αγορά, όση και τα παιδιά μικρών 

ηλικιών, άρα ‘καλό’ θα είναι να εργάζεται σε χώρους που θα τις αφήνουν 
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περιθώριο να ασχολείται με τους ρόλους της και να έχει το χρόνο του ο 

άνδρας να αποδεικνύει ότι κατά βάση εκείνος συντηρεί. 

-Οι γονείς της δεν είχαν καμία αντίρρηση, γιατί την θεωρούσαν πολύ καλή 

δουλειά για γυναίκα. 

-[…] ή άλλοι, πολύ ωραίο, γυναικείο επάγγελμα, πας πρωί, τελειώνεις 

γρήγορα, μεγαλώνεις τα παιδιά σου καλά, το βλέπανε καθαρά ως γυναικείο 

επάγγελμα, όχι ως επάγγελμα επιστήμης, που έχει κάποιο κύρος. 

-η νηπιαγωγός δεν είναι μαμά, δεν αντικαθιστά τη μητέρα, είναι 

εκπαιδευτικός...θεωρούν ότι η νηπιαγωγός είναι για να φροντίζει το παιδί, να 

το ταϊζει, το έχουν ταυτίσει με τη γυναίκα, δηλαδή η γυναίκα φροντίζει πάντα 

το παιδί, οπότε η γυναίκα μπορεί να είναι νηπιαγωγός, ενώ ένας άνδρας, ίσως 

δεν δώσει την κατάλληλη φροντίδα στο παιδί 

-Γιατί οι άνδρες δεν πλησιάζουν τα παιδιά τους; Δεν έρχονται κοντά τους; 

Είναι και στον άνθρωπο πιστεύω, αλλά δε νομίζω ότι υπάρχουν διαφορές. 

-Τα παλιά χρόνια ήταν ένα επάγγελμα ιδανικό για μια γυναίκα, έλα μωρέ ας 

βγαίνω και 3, 4 ώρες έξω από το σπίτι γιατί δεν θέλω να κάνω καριέρα δεν 

θέλω να πέσω στη μάχη με επιχειρήσεις και τέτοια, έχουν αλλάξει τα 

πράγματα θέλω να πιστεύω[...]Έχει επικρατήσει η άποψη ότι η γυναίκα 

ασχολείται με τα παιδιά, οι άνδρες αναλαμβάνουν μετά τα 6, η γυναίκα με τα 

παιδιά, ότι είναι καλύτερη. 

 

Δ.5.1. Δασκάλες 

Γυναικείοι ρόλοι και στερεότυπα  

 

Όσον αφορά στο γυναικείο χαρακτήρα του επαγγέλματος, διακρίνεται 

ταύτιση των απόψεων των δασκάλων με τις απόψεις των εκπαιδευτικών 
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προσχολικής ηλικίας. Όπως και οι περισσότερες εκπαιδευτικοί προσχολικής 

ηλικίας, έτσι και οι δασκάλες ανέφεραν ότι από τη στιγμή που ήταν γυναίκες, 

τα σχόλια που άκουγαν για το ότι ακολούθησαν αυτό το επάγγελμα ήταν 

θετικά. Θεωρήθηκε πολύ καλό να είσαι γυναίκα, να εργάζεσαι λίγες ώρες, να 

μπορείς τελικά να επωμιστείς τους υπόλοιπους ρόλους που ενδύεται μια 

γυναίκα ακόμα και στη σύγχρονη κοινωνία (μητέρα, σύζυγος, επαγγελματίας, 

κτλ). 

-ιδιαίτερα ο μπαμπάς το θεωρούσε ξέρεις ένα επάγγελμα κατάλληλο για μια 

γυναίκα, εργαζόμενη μαμά, σύζυγο, μητέρα. 

-η μαμά μου...Θεωρούσε ότι ήταν το καταλληλότερο επάγγελμα να κάνει μια 

γυναίκα 

-το να είσαι γυναίκα, να έχεις ένα καλό ωράριο, είναι πράγματα που μετράνε 

και προερχόμενη από εργατική οικογένεια το να είσαι δημόσιος υπάλληλος 

θεωρήθηκε σπουδαίο 

Οι γυναίκες πιστεύεται ότι βρίσκονται πιο κοντά στις μικρές ηλικίες, ότι 

μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα με μικρά παιδιά, γιατί υποθετικά είναι 

περισσότερο συναισθηματικές και περισσότερο «μαλακές» ώστε να 

φροντίσουν το κλάμα ενός παιδιού ή ότι ο ρόλος της μαμάς είναι 

καταλληλότερος για αυτές τις πιο εύθραυστες ηλικίες. 

-Νοοτροπία είναι, ότι το επάγγελμα είναι γυναικοκρατούμενο, ξέρες μόνο για 

ντάντεμα, επειδή τα παιδάκια είναι πολύ μικρά ότι χρειάζεται ο ρόλος της 

μαμάς, ενώ ειδικά στους δασκάλους, είναι αρκετοί οι άνδρες και πάλι 

πλειοψηφούν οι γυναίκες, δεν μπορώ να δώσω συγκεκριμένο λόγο, για 

παράδειγμα οι άνδρες δεν παίρνουν πρώτη τάξη, ούτε δευτέρα, θεωρούν ότι 

αυτές είναι για τις γυναίκες, λένε ότι τα παιδιά κλαίνε εύκολα, δεν ξέρω , ίσως 

και να μην τα καταφέρνουν. 
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Γίνεται αντιληπτό, λοιπόν, ότι δύσκολα ένας άνδρας δάσκαλος θα πάρει τις 

πρώτες τάξεις για να διδάξει και ακόμα πιο δύσκολα θα αποφασίσει να 

ακολουθήσει το επάγγελμα του νηπιαγωγού. 

-υπάρχει και η άλλη άποψη ότι οι άντρες δεν πρέπει να παίρνουν πρώτη τάξη, 

έχουν γίνει πορείες επειδή άνδρας αποφάσισε να πάρει πρώτη από γονείς και 

διάφορα. Γιατί υπάρχει ένα στερεότυπο. Είναι το ίδιο στερεότυπο που υπάρχει 

και στους νηπιαγωγούς. Κάτι σαν το μπαλέτο που λέμε. 

-Α, ειδικά στους νηπιαγωγούς 99,8%; Αφού αν πάει άνδρας θα πουν ότι κάτι 

άλλο τρέχει, φαντάσου να ανοίξει η πόρτα και να πει γειά σας, είμαι ο 

καινούργιος σας νηπιαγωγός! 

Θα έρθει σε σύγκρουση ο κοινωνικός του ρόλος ως άνδρας αφού οφείλει να 

αποδείξει ορισμένα πράγματα με την προσωπική του επιλογή να ασχοληθεί με 

εύπλαστες, μη μετρήσιμες στην αγορά ηλικίες. Θα του αποδοθούν 

χαρακτηριστικά που «ανήκουν» στο γυναικείο φύλο και κλιμακωτά θα 

θεωρείται και ο ίδιος μη σοβαρός. 

Η κοινωνία εύκολα περιθωριοποιεί ό, τι δεν υποτάσσεται στα δεδομένα της. 

Ενώ για την γυναίκα η ενασχόληση με αυτές τις ηλικίες θεωρείται κάτι 

φυσικό. 

-Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά φεύγουν από μία μαμά και πάνε σε μια άλλη 

μαμά, κακά τα ψέματα, αλλά μακάρι να ήταν σε μια τάξη και γυναίκα και 

άνδρας, ρόλοι ισότιμοι, όπως σε μια οικογένεια, ο ρόλος της μητέρας και του 

πατέρα βαραίνει όπως και όσο έτσι και στην αγωγή του νηπιαγωγείου...γιατί η 

μαμά να εμπλακεί σε αυτούς τους ρόλους; χρειάζεται το παιδί να γνωρίσει τη 

δασκάλα νηπιαγωγό τη δασκάλα του δημοτικού, γιατί να τα κάνει όλα η 

μαμά; 
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Για τους άνδρες νηπιαγωγούς οι περισσότερες δεν γνώριζαν άνδρες 

νηπιαγωγούς ή τους γνώριζαν απλώς ενδεικτικά ότι υπήρχαν στη σχολή, 

χωρίς να τους γνωρίζουν προσωπικά. 

-ήξερα ένα παιδί από την παρέα, πρέπει να ήταν καλό, αλλά δεν το επιλέγουν 

και πολλοί, ε; Πάντως αυτός ήταν μια χαρά. 

-Α, θυμάμαι στο πανεπιστήμιο έναν, αλλά απλώς τον ήξερα, δεν ξέρω στην 

πράξη πώς λειτουργεί, δεν τον είχα δει στην πράξη. Αν αυτό είναι θετικό ή 

αρνητικό, υποθέτω ότι όπως υπάρχουν δάσκαλοι και το βλέπουμε αδιάφορα, 

έτσι θα είναι κι οι νηπιαγωγοί. 

Εξέφρασαν την άποψη ότι φαντάζονται πως δεν θα διαφέρουν από τις 

γυναίκες, αν και λίγοι είναι οι άνδρες που το επιλέγουν ως επάγγελμα, 

φοβούμενοι την κοινή γνώμη. Το γυναικείο πάντως πρότυπο το θεωρούν 

σημαντικό για τη νηπιακή ηλικία κι αυτό φάνηκε από την αμφιβολία που 

είχαν όσες γνώριζαν άνδρες νηπιαγωγούς για το πώς θα φαινόταν αυτό στα 

παιδιά. 

-είχε ήπιους τόνους, στα παιδιά δεν ξέρω πώς φαίνεται γιατί έχουν συνηθίσει 

λίγο...τη δασκάλα τη βλέπουν σα μαμά σε αυτή την ηλικία, οπότε ένας 

μπαμπάς... τους πέφτει λίγο ζόρικος. 

 

Δ.5.2. Φιλόλογοι 

Γυναικείοι ρόλοι και στερεότυπα  

 

Αναφορικά με το αν το επάγγελμα της εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας-

και γενικότερα του εκπαιδευτικού- θεωρείται γυναικείο επάγγελμα, οι 

φιλόλογοι είπαν ότι η άποψη αυτή οφείλεται στη νοοτροπία που 
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καλλιεργήθηκε στο παρελθόν και συντηρείται έως σήμερα, που συνδέει το 

εκπαιδευτικό επάγγελμα με τη μητρότητα. 

-Τώρα για τις πιό πολλές γυναίκες είναι γιατί έτσι μας έχουν μεγαλώσει, θέμα 

νοοτροπίας, ότι οι γυναίκες είναι για τα παιδιά 

-Γιατί δεν το επιλέγουν οι άνδρες...τώρα να σου πω ότι είναι θέμα μυαλού, 

θέμα ευαισθησίας; ότι τα μαθήματα τα θεωρητικά αγγίζουν πιο πολύ τις 

γυναίκες σαν ψυχολογία, σαν ψυχοσύνθεση, ναι πιστεύω ότι μας αγγίζουν πιό 

πολύ, όχι ότι δεν υπάρχουν εξαίρετες γυναίκες που είναι μαθηματικοί, το 

μυαλό τους είναι μαθηματικό...και πιστεύω ότι αυτές οι γυναίκες δίνουν και 

λύσεις άλλες, λύσεις που θα δώσει ένας άνδρας. 

-δεν ξέρω γιατί δεν το επιλέγουν οι άνδρες και η απορία μου ήταν πάντα γιατί 

οι άνδρες δεν διαλέγουν τα θεωρητικά, ενώ οι δυο συμφοιτητές που είχα ήταν 

εξαιρετικοί, μήπως αυτή η νοοτροπία, η ελληνική, ότι θα ακολουθήσω 

χοντρικά όχι τα θεωρητικά, αλλά τα πρακτικά, τα θετικά που δείχνουν ότι 

είμαι άνδρας; 

-Ε, εγώ από προσωπικά είχα…! Μητέρα με βγάλανε 

-Γενικά στις μεσογειακές χώρες, ο χώρος της εκπαίδευσης γυναικοκρατείται. 

-Θεωρούνται ο γυναίκες πιό κατάλληλες λένε ότι εμείς οι γυναίκες ελέγχουμε 

καλύτερα τη γλώσσα και το συναίσθημα από τα κέντρα εγκεφάλου και δεν 

ξέρω τι...αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι, έχω συναντήσει και συναδέλφους 

με πολύ μεράκι, άνδρες 

Τα παιδιά ταυτίζονται πιο εύκολα με τη γυναικεία παρουσία αλλά και οι 

γυναίκες από την πλευρά τους θεωρούν ότι το επάγγελμα αυτό 
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ανταποκρίνεται στη φύση τους: το θεωρούν ένα επάγγελμα με ωράριο 

κατάλληλο για την συντήρηση της οικογένειας. 

-Καλύτερο πάντως στο κορίτσι. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό που λέω, είναι 

καλύτερο το κορίτσι, ωριμάζει πιο…Δεν ξέρω κατά πόσο οι ψυχολόγοι τα 

δέχονται αυτά, εγώ πάντως το βλέπω. Το βλέπω και στους συμμαθητές, με 

άλλους ρυθμούς κινούνται τα κορίτσια, με άλλους τα αγόρια. 

-Αλλά είμαι σαν τη μαμά για τα παιδιά, διότι είμαι φιλόλογος, μπαίνω κάποιες 

ώρες παραπάνω από τους άλλους, κι αν δεν μπαίνω κάποιες ώρες παραπάνω 

ως γυναίκα ταυτίζομαι με τη δασκάλα, ε; Κατάλαβες. 

-Υπάρχει αυτή η ταύτιση. Εγώ αν είμαι νέα, αν είμαι μικρότερη, γιατί πλέον 

δεν είμαι μικρή, αλλά αν είμαι νέα ταυτίζομαι με τη δασκάλα, αν έχουν τη 

δασκάλα, ή με τη μητέρα τους. Γιατί θα έρθουν να σου πουν εσένα το 

προβληματάκι 

-Ή, αν είσαι ας πούμε με παιδιά, παντρεμένη και κάτι τέτοια, θα αντιληφθείς 

ότι κάτι τρέχει στο προσωπάκι που κοιτάς από κάτω. 

-Ίσως και υπάρχει μια τάση μια κλίση των γυναικών λόγω φύλου, ότι 

θεωρούνται πιο κοντά στην εκπαιδευτική, γενικότερα, ηλικία, αν το δεις 

ευρύτερα, ανθρωπιστικά. 

-Πραγματικά αυτό είναι ένα ζήτημα, τώρα το σκέφτομαι, γιατί το θεωρούν 

κατώτερο επάγγελμα οι άντρες γιατί έχει να κάνει με τα παιδιά, που δεν 

ασχολούνται, η μητέρα ασχολείται με το παιδί περισσότερο, είναι ο ρόλος έτσι. 

Είναι και το ωράριο. 

-Στα 14 χρόνια που δουλεύω λίγους άνδρες εκπαιδευτικούς έχω συναντήσει. 

Συνυφαίνεται με την εικόνα της μαμάς, φαίνεται. Μία φορά έκανα πρώτη 
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γυμνασίου και είδα πως έχουν την εικόνα της μαμάς οι φιλόλογοι, αυτό 

περνάει παντού. 

-Σκέψου ποιός γονιός θα αφήσει το παιδί του σε άνδρα νηπιαγωγό. Ή τις 

σχέσεις με τον εκάστοτε φίλο σου. Ναι, στην ουσία τον υπηρετείς και το 

συνειδητοποιείς ασυνείδητα και λες το θέλω, προτάσσεις την αγάπη. 

-Θα σου πω τι πιστεύω, έχω ζήσει στην Ελβετία, δεν εμπιστεύονται γυναίκες 

χειρουργούς ή εδώ στην Κρήτη γυναίκες ποινικολόγους, όχι! Μόνο για 

διαζύγια για συμβόλαια. 

-Παίζει ρόλο και το κοινωνικό background. 

Όλες αυτές οι απόψεις αποτελούν κοινωνικά στερεότυπα όπως άλλωστε και 

το ότι ο μισθός της γυναίκας είναι επικουρικός και το ότι ο άνδρας 

παρουσιάζεται ως το στήριγμα της οικογένειας. 

-Είναι το ωράριο, που σου αφήνει τη δυνατότητα να γυρνάς νωρίτερα σπίτι 

σου, οι διακοπές που είναι μεγάλες, εσύ απλώς συνεισφέρεις στο σπίτι, με ένα 

δευτερεύοντα μισθό και πάντα έχεις βασικό ελεύθερο χρόνο. 

- έχω το παράδειγμα από το σπίτι μου, δηλαδή ενώ η μητέρα μου έπαιρνε 

περισσότερα χρήματα, ο πατέρας μου θεωρείτο ο άνδρας και το στήριγμα του 

σπιτιού κι ο μισθός της μητέρας μου επικουρικός 

-Είχαν την κλασική αντίληψη που έχουν όλοι ότι η φιλολογία είναι μια 

κλασική δουλειά που ταιριάζει στις γυναίκες. Νηπιαγωγός, δασκάλα και 

φιλόλογος ταιριάζει στις γυναίκες. Είναι το ωράριο, που σου αφήνει τη 

δυνατότητα να γυρνάς νωρίτερα σπίτι σου, οι διακοπές που είναι μεγάλες, εσύ 

απλώς συνεισφέρεις στο σπίτι, με ένα δευτερεύον μισθό και πάντα έχεις 

βασικό ελεύθερο χρόνο. 
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-Να, σκέψου, ο μισθός της Ελληνίδας γυναίκας είναι δευτερεύων και 

επικουρικός και πρέπει να έχει το ωράριο για να προσέξει όλους αυτούς τους 

ρόλους που έχει επωμιστεί. 

-Τώρα που το λέμε μένω σε μια πολυκατοικία, από πάνω μου μένει ένα 

ζευγάρι η γυναίκα είναι φιλόλογος και αυτός δάσκαλος, πάρα πολλές φορές 

παρατηρώ βλέπω ότι τρέχει η γυναίκα και η αντίληψη είναι ότι ο μισθός της 

Βαγγελιώς είναι βοηθητικός, έχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει περίπτωση, και 

πώς να το εκφράσει; 

Επιπλέον η γυναίκα δεν εκτιμάται επιστημονικά και γι’ αυτό θεωρείται 

καταλληλότερη για επαγγέλματα που σχετίζονται με παιδιά. Έχουμε 

αναφέρει ξανά ότι τα παιδιά δεν έχουν ιδιαίτερη αξία στην αγορά, ότι 

θεωρούνται λιγότερο χρήσιμα και περισσότερο «διακοσμητικά». Έτσι λοιπόν, 

ο ρόλος της γυναίκας η οποία εξ’ ίσου δεν έχει ιδιαίτερη αξία στην αγορά 

ταυτίζεται με την παιδική ηλικία. Έτσι για πολλούς επικρατεί το ότι το 

μητρικό ένστικτο λειτουργεί εις βάρος της επιστημονικής κατάρτισης και της 

καριέρας, αν και από πολλές φιλολόγους διατυπώνονται απόψεις ότι 

απαιτείται συνδυασμός μητρικού ενστίκτου και εκπαιδευτικής κατάρτισης. 

-Όχι, δεν είναι μητρικό ένστικτο, δεν υπάρχει μητρικό ένστικτο και επιμένω 

σε αυτό. Είναι αγάπη για τα παιδιά που δεν ξέρω γιατί μεταφράζεται έτσι και 

την οποία την έχουν και οι άνδρες. 

- τι είναι το ένστικτο; το αποκτάς; εγώ πριν γεννήσω, μάνα είμαι, δεν θυμάμαι 

να λατρεύω τα παιδιά, απλά ίσως αν υπάρχει λειτουργεί θετικά, ίσως αν η 

νηπιαγωγός είναι και μάνα λειτουργεί βοηθητικά και θετικά, τι όλες είμαστε 

καλές μητέρες; 
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-Στους φιλόλογους, επειδή είναι γυναίκες οι περισσότερες, και ξέρεις, τις 

γυναίκες δεν τις εμπιστευόμαστε γενικά στο χώρο εργασίας έτσι κι αλλιώς, 

επιστημονικά, έπειτα είναι φυσικό, η γυναίκα μητέρα πρέπει αν 

απομακρυνθεί για κάποιο χρονικό διάστημα και άρα δεν θεωρείται ότι μελετά 

το ίδιο με έναν άνδρα, καταλαβαίνεις; από επιστημονικής απόψεως. 

 

Δ.6. Εκπαιδευτικοί Προσχολικής Ηλικίας  

Η αυτοεικόνα εξισώνεται μέσω της αποζημίωσης από τη σχέση με τα 

παιδιά  

 

Παρά την αρνητική τους αυτοεικόνα, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας 

αντλούν ικανοποίηση από την επικοινωνία τους με τα παιδιά. Η επαφή τους 

με τα παιδιά ενδεχομένως να αντισταθμίζει το πώς βλέπουν τον εαυτό τους. 

Επιχειρούν δηλαδή να βελτιώσουν την αυτοεικόνα τους μέσω της 

ικανοποίησης που λαμβάνουν από την ενασχόληση με τα παιδιά. Συχνά 

αναφέρθηκαν σε ενός είδους προσωπικής επιβράβευσης που λαμβάνουν από 

τη σχέση που αναπτύσσεται με τους μαθητές τους. 

-Είμαι πολύ περήφανη για τους μαθητές μου αυτούς και ειδικά τώρα που 

τελειώνει η χρονιά, που βλέπω πόσα πράγματα έχουν αφομοιώσει και μάθει 

με την σύμπραξή μου. 

-λοιπόν το παιδί αυτό για το οποίο προσπαθούσα, μία μέρα πριν τελειώσει το 

σχολείο, τέλη Ιουνίου, άνοιξε το κάστρο του και έβαλε μέσα τον 

Νικηφόρο...για μένα αυτό ήτανε...άθλος. Είπα ότι κάτι έκανα! 

Μίλησαν για την αγάπη που νιώθουν για τα παιδιά, για την φροντίδα που 

θεωρούν ότι οφείλουν να επιδείξουν, για τις γνώσεις που τους παρέχουν και 

για το τί νιώθουν όταν καταλάβουν πως κάποιο παιδί έχει μάθει κάτι. 
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-εισέπραττα την αγάπη τους, αισθάνεσαι πολλές φορές όπως αισθάνεται η 

μάνα, δηλαδή, συγκίνηση, να τα κατάφερνα ότι μπορούν να πουν τα 

ποιήματα, όταν έβλεπα ότι τα παιδιά κατάφερναν να ευχαριστηθούν με όσα 

μάθαιναν, μου άρεσε και δένομαι πάρα πολύ με τα παιδιά. 

-Τα παιδιά είναι η μόνη μου χαρά. Τα αγαπάω τα παιδιά δεν θα την άλλαζα τη 

δουλειά μου, την ίδια συγκίνηση νιώθω κάθε φορά 

-λόγω του ότι αγαπάμε αυτό που κάνουμε, αντέχουμε τη δουλειά, γιατί εγώ 

αυτό κατάλαβα, ότι αν δεν είχα αυτό το ψώνιο του επαγγέλματος κι αυτή την 

αγάπη στο επάγγελμα, και προς τα παιδιά δεν νομίζω ότι θα άντεχα στον 

ιδιωτικό τομέα 

-έχει ευθύνες, όλες οι δουλειές είναι δύσκολες, αλλά νομίζω έχουμε κάτι 

παραπάνω [...] εγώ μιλούσα πολύ για τη δουλειά μου, για τα παιδιά που είχα 

κι όλ’ αυτά, για τις δυσκολίες [...] Έχουμε να κάνουμε με ψυχούλες, από ένα 

λάθος μπορεί να καταστρέψεις τα πάντα, εγώ ας πούμε από μια μέρα που 

ξέχασε η δασκάλα να μου βάλει το όνομα, δεν ξαναζωγράφισα ποτέ. 

Πέρα από αυτά, τα υποκείμενα μίλησαν για την ανανέωση που κάθε χρόνο 

νιώθει ο εκπαιδευτικός ειδικά αυτής της βαθμίδας. 

-γενικώς πολλές φορές νιώθω ότι γίνομαι κουραστική στους άλλους, γιατί 

θυμάμαι πολύ ωραία πράγματα από τα παιδιά και τα λέω συνέχεια! Τα 

περιγράφω στους δικούς μου και μου λένε πάλι τα ίδια; [...] δεν μπορώ να 

διανοηθώ ας πούμε νηπιαγωγό να γερνάει, θεωρώ δηλαδή ότι αυτό το 

επάγγελμα σε βοηθάει να μην γερνάς, να μην κουραστείς...δηλαδή δεν είσαι 

σε ένα γραφείο που κάνεις 20 χρόνια τα ίδια πράγματα, αλλάζεις παιδιά, 

μπορεί να αλλάξεις και το πρόγραμμά σου, που να μη βαριέσαι εσύ δηλαδή, 

γιατί τα παιδιά αλλάζουνε και να μην καταντήσει αυτό που κάνεις εσύ 

κουραστικό 
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-Πιστεύω πως είναι από τα λίγα επαγγέλματα που σε βοηθά να ανανεώνεσαι, 

να νιώθεις πλήρης και να μην μεγαλώνεις. Λυπάμαι που συνήθως οι 

νηπιαγωγοί παραλαμβάνουν τα παιδιά για ένα χρόνο, μα γνωρίζω καλά, πόσο 

μια νηπιαγωγός συμβάλλει στο να διαπλαστεί η προσωπικότητα και να 

εξελιχθούν όλες οι δυνατότητες και οι ικανότητες νοητικές και χειρονακτικές 

ενός παιδιού. Λυπάμαι που επειδή πέρασα στον ΑΣΕΠ θα πρέπει του χρόνου 

να αφήσω αυτά τα παιδιά, πηγαίνοντας μόνιμη, ποιος ξέρει πού;... 

 

Δ.6.1. Δασκάλες 

Η αυτοεικόνα εξισώνεται μέσω της αποζημίωσης από τη σχέση με τα 

παιδιά 

 

Όσον αφορά στη σχέση που έχουν με τους γονείς των μαθητών τους, οι 

εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας υποστήριξαν ότι συνήθως δεν 

αντιμετωπίζουν προβλήματα μαζί τους. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας 

όμως εμφανίστηκαν να βιώνουν σχετική υποτίμηση από τις οικογένειες των 

παιδιών, δεδομένου ότι δε δίνουν σημασία, δεν συνεργάζονται και δεν 

κατανοούν το δέσιμο που αναπτύσσεται με τα παιδιά και πολλές φορές τους 

υποτιμούν. Όλα εξισώνονται τελικά από την ικανοποίηση που λαμβάνουν και 

οι δάσκαλοι, αντίστοιχα με τους νηπιαγωγούς, από τη σχέση με τους μαθητές 

τους. 

-Οι γονείς είναι περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντί μας...Δεν μας βλέπουν 

ως ανθρώπους που ζούμε 5 κι 6 ώρες μαζί με τα παιδιά τους, μια ολόκληρη 

χρονιά με τα παιδιά τους, ούτε κατανοούν ότι αναπτύσσεται μια σχέση και 

επειδή ακριβώς δεν το κατανοούν αυτό μας υποβιβάζουν με τη συμπεριφορά 

τους. 
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-εκείνο που πάντα συμβαίνει είναι ότι υπάρχει φόβος να παρερμηνευθούν τα 

λόγια σου, αν κάποιο παιδί πει κάτι κακό θεωρούν ότι εσύ του το έμαθες. 

Άσε..., αλλά υπάρχουν και περιστατικά που αν πεις στο παιδί μην 

τεμπελιάζεις, μπορεί να έρθει την άλλη μέρα η μαμά και αν σου πει γιατί του 

μίλησες έτσι; του δημιουργείς ψυχολογικά προβλήματα... 

-Εδώ θα στείλει το παιδί του στο νηπιαγωγείο, στο δημοτικό και θα έρθει μετά 

με τον αέρα που ερχόντουσαν κάποτε στο ιδιωτικό, πληρώνω, ξέρεις ποιός 

είμαι εγώ; Το έχω ζήσει αυτό, στο ιδιωτικό κι αρχίζουμε κι έχουμε πρόβλημα 

ακόμα κ από νέους γονείς που δεν το περιμένεις ότι θα σταθούν στα λεφτά και 

στη φιγούρα. 

Όλα εξισώνονται τελικά από την ικανοποίηση που λαμβάνουν και οι 

δάσκαλοι, αντίστοιχα με τους νηπιαγωγούς, από τη σχέση με τους μαθητές 

τους. 

-νιώθω ότι κάνω κάτι σημαντικό, όταν πετυχαίνω κάτι με τα παιδιά, όταν 

συνεισφέρω, γνωστικά, ψυχικά... 

-τι να το κάνω εγώ αν ένας δάσκαλος υποτίθεται πως προσφέρει, αλλά δεν 

δίνει σημασία σε όλα τα παιδιά εξ’ ίσου? Αν δηλαδή έστω κι ένα δεν τα 

καταφέρνει, προχωρά με τα υπόλοιπα? Όχι, ούτε αυτό αξίζει. Και ο 

νηπιαγωγός και ο δάσκαλος πρέπει να δίνει σημασία σε όλα τα παιδιά. Εκεί 

νιώθω εγώ ότι έχω προσφέρει, κι ας μείνω πίσω στην ύλη που έχω να 

παραδώσω. Να μη νιώθει κανένα παραμελημένο, να μη νιώθω ότι αδίκησα 

κάποιο. 

-δεν ξέρω αν είμαι καλή δασκάλα, αλλά αν έχω βοηθήσει έστω και ένα... 
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Δ.6.2. Φιλόλογοι 

Η αυτοεικόνα εξισώνεται μέσω της αποζημίωσης από τη σχέση με τα 

παιδιά 

 

Και οι φιλόλογοι όπως και οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και φυσικά της 

προσχολικής ανέφεραν ότι το επάγγελμά τους είναι ένα επάγγελμα που παρά 

τις αντιξοότητές του, τις αποζημιώνει ηθικά. 

-Η δουλειά μας δεν μοιάζει με άλλες δουλειές. Μας ανανεώνει, μας κρατά σε 

εγρήγορση, δεν βαριέσαι, αν έχεις κάτι το ξεχνάς μέσα στην τάξη. Θα κάνεις 

κάτι αναγκαστικά. Θα κάνεις κάτι! Από την άλλη πλευρά όταν τα παιδιά πάνε 

καλά μας ικανοποιεί αλλά το αν θα πάνε καλά δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. 

Πιστεύεις ότι κάτι κάνεις, ότι έχεις συμβάλει κι εσύ, όταν πετυχαίνουν. 

-Τώρα στο γυμνάσιο το βρίσκω πιο ενδιαφέρον από αυτή την άποψη ακριβώς, 

ο αυθορμητισμός των παιδιών η παιδική τους αθωότητα είναι που σε 

ανεβάζει, σε τονώνει. 

 

Συμπερασματικά, αντιμέτωποι με τόσες πολλές απόψεις, θέσεις και 

αντιθέσεις, που επικρατούν στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, οι 

εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας καλούνται να υπερκεράσουν τα κοινωνικά 

«στεγανά» που τους υποβιβάζουν. Αναντίρρητα, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο 

της ελληνικής εκπαίδευσης δε συμβάλλει σε καμία περίπτωση στην άμβλυνση 

της κρίσης. Συνεπώς, η κρατική μέριμνα μόνη δεν είναι ικανή να λειτουργήσει 

ως «πανάκεια» στα προβλήματα που ο σύγχρονος νηπιαγωγός καλείται να 

υπερβεί αναλαμβάνοντας υπηρεσία. Επιβάλλεται δίχως άλλο η 

ανασυγκρότηση του κλάδου των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας με 
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πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών ως άμεσων ενδιαφερομένων. Η εν 

λόγω αναμόρφωση καθίσταται αναγκαία και μόνο ο νηπιαγωγός γνωρίζει και 

οφείλει να γνωστοποιήσει στους φορείς της Πολιτείας τους παράγοντες που 

αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη ενός εθνικού πλάνου για την 

προσχολική εκπαίδευση. 
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Ε. Συμπεράσματα 

 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού εμφανίζει μια σειρά «αρνητικών» 

κοινωνικών χαρακτηριστικών, μεταξύ των οποίων κυριαρχούν η σχετικά 

χαμηλή κοινωνική προέλευση αυτών που το επιλέγουν, η περιορισμένη 

επιστημονική τους εξέλιξη και ο μεγάλος αριθμός γυναικών. Αυτά τα στοιχεία 

εξισορροπούνται από άλλα, «θετικά» χαρακτηριστικά, όπως η μόνιμη 

απασχόληση στο δημόσιο τομέα, η εξασφάλιση κοινωνικής ανόδου και η 

δυνατότητα δημιουργίας οικογένειας. Το στοιχείο που πρέπει να σημειωθεί 

είναι ότι μια πρώτη ανάγνωση των συμπερασμάτων αυτής της έρευνας 

συνάδει με τα στοιχεία που είχαμε συγκεντρώσει έχοντας μελετήσει 

παρόμοιες έρευνες που είχαν πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό419. 

Σε ό, τι αφορά τις εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας τα όποια 

προβλήματα συγκρότησης θετικής αυτοεικόνας θα πρέπει να αναζητηθούν 

στο παραπάνω πλαίσιο. Αναλυτικότερα, όπως υπογραμμίσαμε στην 

επισκόπηση του επιστημονικού πεδίου, το ότι προέρχονται από χαμηλά 

κοινωνικά στρώματα και το ότι αξιοποιούν την επιλογή του εκπαιδευτικού 

επαγγέλματος και της ευελιξίας που τους παρέχει για να ανελιχθούν 

κοινωνικά, είναι διεθνές και όχι μόνο ελληνικό φαινόμενο. 

Ως αίτιο, και ταυτόχρονα επίπτωση, για τη θέση του κοινωνικού συνόλου και 

τη διαμόρφωση των κοινωνικών αναπαραστάσεων σχετικά με τους 

εκπαιδευτικούς των πρώτων βαθμίδων, δεν πρέπει να παραβλέπεται το ότι 

στις σχολές αυτές φοιτούσαν παιδιά προερχόμενα από οικογένειες χαμηλού 

εισοδήματος, που κατοικούσαν κυρίως σε ημι-αστικές και αγροτικές περιοχές. 

Αυτό βέβαια έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και οφείλεται σε μια σειρά 

                                                 
419 Lortie, D. C. (1975), ό. π. 
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οικονομικών και κοινωνικών λόγων, στους οποίους έχουμε αναφερθεί 

παραπάνω, χωρίς όμως να ωφελεί την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών των 

χαμηλότερων βαθμίδων, που παραμένει η ίδια: θεωρούνται κατώτεροι 

κοινωνικά και επιστημονικά. Ένα σημείο που θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι η 

κοινωνική θέση του εκπαιδευτικού που βρίσκεται στην ημι-αστική ή την 

αγροτική περιοχή ίσως θεωρείται υψηλότερη από τη θέση του εκπαιδευτικού 

στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αυτό προέκυψε σαν στοιχείο από τις συζητήσεις 

με τα υποκείμενα, τα οποία προέρχονταν και από αστικές και από ημι-

αστικές, καθώς και από αγροτικές περιοχές. 

Καταλήγοντας θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η αρχική μας υπόθεση 

επιβεβαιώθηκε: υπάρχει ένας φαύλος κύκλος που ανατροφοδοτείται με την 

αντίληψη ότι είναι κατανοητό και φυσικό το γεγονός ότι οι γυναίκες που 

ακολουθούν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού προσχολικής ηλικίας δεν 

αμείβονται με πολύ υψηλό μισθό και δεν αποβλέπουν σε εντυπωσιακή 

επαγγελματική εξέλιξη. Από τις συνεντεύξεις-συζητήσεις με τις 

εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας συμπεράναμε ότι αυτό το επάγγελμα 

θεωρείται ένα επάγγελμα κατάλληλο για γυναίκες, μια καλή επιλογή για 

ανθρώπους χωρίς υψηλά κίνητρα και φιλοδοξίες. Όλα τα παραπάνω 

συνηγορούν στη χαμηλή κοινωνική εκτίμηση των εκπαιδευτικών προσχολικής 

ηλικίας, γεγονός το οποίο είναι συνυφασμένο με την χαμηλή κοινωνική 

προέλευση τους, τον ιδιότυπο420 χαρακτήρα των σπουδών τους και τη 

συγκέντρωση μεγάλου αριθμού γυναικών στο επάγγελμα αυτό. 

Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δείχνουν να 

επηρεάζονται αρκετά από την άποψη του περιβάλλοντός τους, έχοντας 

                                                 
420 Με τον όρο αυτό εννοούμε ότι οι παιδαγωγικές σπουδές διαφέρουν από τις άλλες πανεπιστημιακές 
σπουδές γιατί οι φοιτητές των παιδαγωγικών τμημάτων διδάσκονται μια σωρεία επιστημονικών 
αντικειμένων που πρόκειται να τους βοηθήσει στο επιστημονικό τους έργο. 
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αποδεχθεί την κατάσταση που επικρατεί αναφορικά με το επάγγελμά τους, 

όμως υπερασπίζονται το έργο τους. Τα λεγόμενά τους φανερώνουν σχεδόν 

απόλυτη κατανόηση της θέσης των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, η 

οποία πιστεύουν ότι δεν διαφέρει από τη δική τους.  

Δεν μπορούμε να μη λάβουμε υπ’ όψη ότι οι εκπαιδευτικοί (κυρίως των 

πρώτων δύο βαθμίδων) με τους οποίους μιλήσαμε, πολλές φορές αντιδρούσαν 

απολογούμενοι για τη θέση τους. Σε πολλά σημεία της συζήτησης μαζί μας, 

πολλές ήταν εκείνες οι εκπαιδευτικοί που εμφάνισαν την τάση να μιλούν για 

τον εαυτό τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην τις υποβιβάζουν, για να 

αποδείξουν έτσι ότι η κοινωνική ταυτότητά τους χρήζει εκτίμησης421. 

Οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε μεγάλο βαθμό 

μιλούν για τις εκπαιδευτικούς των κατώτερων βαθμίδων (πρωτοβάθμιας 

εκπαίδευσης και προσχολικής ηλικίας) σα να πρόκειται για κλάδους οι οποίοι 

απέχουν σημαντικά από το δικό τους επιστημονικό αντικείμενο. Είναι 

αντιληπτό ότι έχοντας διαφορετικές ειδικότητες και ασχολούμενοι με 

διαφορετικούς τομείς νιώθουν κατά τι ανώτεροι κοινωνικά από τους 

εκπαιδευτικούς των άλλων δύο βαθμίδων. Το βασικότερο επιχείρημά τους 

είναι ότι οι απόφοιτοι των σχολών αυτών δεν έχουν ειδικότητα και ότι οι 

σχολές αυτές προ λίγων ετών ήταν διετούς φοίτησης και δεν υπάγονταν στα 

Πανεπιστήμια. Η άλλη όψη αυτού του επιχειρήματος, όμως, καθιστά σαφή 

την αιτία της χαμηλής κοινωνικής αποδοχής και της γενικότερης 

αντιμετώπισης της επιστημονικής επάρκειας των εκπαιδευτικών των δύο 

χαμηλότερων βαθμίδων. Πρόκειται για έναν κύκλο αιτιών και επιπτώσεων 

που αρχικά μοιάζει ακίνδυνος και φυσιολογικός, ο οποίος όμως ευθύνεται για 

                                                 
421 Οι φέροντες το στίγμα, συχνά, ταλαντεύονται ανάμεσα στη συρρίκνωση και τον παλικαρισμό 
(Goffman, Ε., ό. π.). 
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την αρνητική αυτοεικόνα των εκπαιδευτικών και κυρίως των εκπαιδευτικών 

της προσχολικής ηλικίας, καθώς και της πρώτης βαθμίδας. Το γεγονός ότι η 

φοίτηση στις σχολές αυτές ήταν διετής και ότι ακόμα και σήμερα δεν έχει 

καταστεί σαφές το επιστημονικό πεδίο στο οποίο κινούνται αναπαράγει την 

κοινωνική πραγματικότητα, η οποία εγκλωβίζει τους εκπαιδευτικούς σε 

κατώτερη κοινωνική θέση, απαρτίζοντας μέρος ενός ομοιόμορφου συνόλου. 

Η απουσία συγκεκριμένου επιστημονικού αντικειμένου και τα 

επιστημολογικά προβλήματα της παιδαγωγικής, αν πρόκειται δηλαδή για μια 

ενιαία επιστήμη, ξεχωριστή, την παιδαγωγική, ή αν πρόκειται για χώρο 

εφαρμογής πολλών επιστημών, όπως η κοινωνιολογία, η ψυχολογία ή/και η 

φιλοσοφία και η ιατρική, υποβιβάζει την εικόνα που έχουν οι γύρω τους 

σχετικά με τον επαγγελματισμό και την επιστημονική τους επάρκεια. 

Παρατηρούμε πως στο σύνολο των εκπαιδευτικών, όσο αυξάνεται η βαθμίδα 

την οποία υπηρετούν τόσο αυξάνεται και η εκτίμηση που τρέφουν προς τον 

εαυτό τους, επειδή ακριβώς η κάθε βαθμίδα έχει ιδιαίτερη κοινωνική 

αποδοχή. 

Θα ήταν παράλειψη να μην παραθέσουμε και την επιρροή που έχει η χαμηλή 

κοινωνική αποδοχή στην απόδοσή τους μέσα στην τάξη. Σε πολλά σημεία οι 

εκπαιδευτικοί που μας έδωσαν συνέντευξη εκφράζουν σαν παράπονο ότι το 

κοντινό καθώς και το ευρύτερο περιβάλλον τους δεν μπορεί να κατανοήσει 

και να εκτιμήσει το έργο τους και σε επιστημονικό αλλά και σε ανθρώπινο 

επίπεδο. 

Ωστόσο, παρά το παράπονο και την πικρία που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί 

υπογραμμίζουν ότι κατέχουν τις απαραίτητες γνώσεις για το τι και πώς θα 

διδάξουν, πράγμα που αν μη τι άλλο καταδεικνύει τη δίψα ολοκληρωμένης και 
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εις βάθος επιστημονικής και κοινωνικής ταυτότητας, που θα καταξιώνουν 

τους εκπροσώπους του στις απόψεις του συνόλου. 
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E.1. Συζήτηση 

 

Η εικόνα που σκιαγραφείται από την ανάλυση του πραγματολογικού υλικού 

σε μεγάλο βαθμό αποτελεί σύμπτωση τριών σημαντικών χαρακτηριστικών της 

ελληνικής κοινωνίας (ή του οικονομικά αναπτυγμένου κόσμου): των 

επαγγελματικών προοπτικών των μελών των κοινωνικο-οικονομικά 

ασθενέστερων στρωμάτων, της επιστημονικότητας του κλάδου των 

εκπαιδευτικών και των κοινωνικών προσδοκιών που σχετίζονται με το ρόλο 

της γυναίκας. Αναλυτικότερα η αυτοεικόνα των εκπαιδευτικών προσχολικής 

ηλικίας φαίνεται να επηρεάζεται από την κοινωνική τους προέλευση και από 

το μεγάλο αριθμό γυναικών που ακολουθούν το επάγγελμα αυτό. Σ’ αυτό το 

σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι η εικόνα αυτή δεν αποτελεί ιδιομορφία της 

ελληνικής κοινωνίας, αλλά μάλλον απαντάται στις περισσότερες οικονομικά 

αναπτυγμένες κοινωνίες. 

Όπως προαναφέραμε, από τότε που το ελληνικό κράτος θέτει υπό την αιγίδα 

του τους εκπαιδευτικούς, το επάγγελμα αυτό αποτελεί μια από τις 

δημοφιλέστερες και ασφαλέστερες διεξόδους των ασθενέστερα οικονομικά 

στρωμάτων. Είναι ένα από τα επαγγέλματα του λεγόμενου «λευκού 

λαιμοδέτη» που είναι προσπελάσιμα σε νεαρά άτομα που προορίζονταν για 

αγροτικές και λοιπές χειρονακτικές εργασίες- απασχολήσεις. Το επάγγελμα 

αυτό, καθώς και παρόμοια επαγγέλματα του δημόσιου τομέα, καθίσταται 

εφαλτήριο κοινωνικής ανόδου. 

Έχοντας υπ’ όψη ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα 

δημοφιλές στο γυναικείο πληθυσμό αναρωτηθήκαμε γιατί οι γυναίκες το 

συμπαθούν και κατά μεγάλο ποσοστό καταλήγουν να το επιλέγουν. Είναι 

θέμα ελληνικής νοοτροπίας; Σχετίζεται με τα δικαιώματα των γυναικών που 
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παρά το πέρασμα του χρόνου δεν έχουν αναγνωριστεί απόλυτα ή τουλάχιστον 

όχι σε όλους τους τόπους; Συνυφαίνεται με το ρόλο της μητέρας και το 

μεγάλωμα των παιδιών που το εξασφαλίζει κυρίως ο δημόσιος-κρατικός 

φορέας; 

Καταλήξαμε ότι η παραδοσιακά χαμηλά αμειβόμενη γυναικεία εργασία λόγω 

φτωχής εκπαίδευσης και κοινωνικών προσδοκιών φαίνεται να επηρεάζει τις 

επαγγελματικές προοπτικές των γυναικών μέχρι σήμερα. Από την άλλη 

πλευρά η καθαγιασμένη αποστολή των γυναικών στη δημιουργία και τη 

διατήρηση της οικογένειας δια της τεκνοποιίας και της ευθύνης του 

νοικοκυριού φαίνεται να αποτελεί σημαντική τροχοπέδη όχι μόνο στις 

προσπάθειες μεταρρύθμισης στο θεσμικό πλαίσιο, αλλά και στις φιλοδοξίες 

των ίδιων των γυναικών. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήταν δύσκολο να βρεθεί 

επαγγελματική απασχόληση που να συνάδει περισσότερο με τις συνθήκες που 

προαναφέραμε. Η υψηλή εκπροσώπηση των γυναικών και οι περιορισμένες 

φιλοδοξίες τους στο πλαίσιο του συγκεκριμένου επαγγέλματος φαίνεται ότι 

είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνική αποδοχή και την κοινωνική 

σημασία του εκπαιδευτικού έργου. Το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό επάγγελμα 

το ακολουθούν κυρίως γυναίκες φαίνεται να ευθύνεται σε μεγάλο βαθμό για 

τον υποβιβασμό του («θηλυκοποίηση»), την ευρύτερη αντίληψη που 

κυριαρχεί σχετικά με την επιστημονική του αξία, η οποία με τη σειρά της 

τροφοδοτεί τη χαμηλή αυτοεικόνα των εκπροσώπων του. 

Τα άτομα με τα οποία συζητήσαμε μας κατέθεσαν προβληματισμούς που 

είχαμε επισημάνει μέσω των παρατηρήσεών μας στο αρχικό στάδιο της 

έρευνάς μας. Ενδέχεται η αντίληψη της πραγματικότητας να προκαλεί 

ανησυχία, ενώ η δυσκολία της αλλαγής συχνά προκαλεί ματαίωση. Δυστυχώς 
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η εικόνα που προκύπτει από την ανάλυση των δεδομένων δεν ευνοεί καμιά 

ιδιαίτερη κοινωνική αλλαγή αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς. 

Και σε ό,τι αφορά τη γυναικεία απασχόληση οι παρατηρήσεις μας ενδέχεται 

να φαίνονται ότι υπεραπλουστεύουν τα προβλήματα που σχετίζονται με τη 

γυναικεία απασχόληση και την κοινωνική εκτίμηση του εκπαιδευτικού έργου. 

Θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι κατά την εξέλιξη της έρευνάς μας 

συναντήσαμε τα προβλήματα που σχετίζονται με κάθε έρευνα. Σε πολλές 

περιπτώσεις η κοινωνική, η πολιτιστική και οικονομική ποικιλομορφία είναι 

δύσκολο να οργανωθούν και να ενταχθούν σε συγκεκριμένες κατηγορίες και 

ομάδες. Με την έννοια αυτή οι παρατηρήσεις μας δεν μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως ερμηνείες και απαντήσεις των ερωτημάτων της έρευνας 

αλλά ως βάσεις για εκτενέστερα και μεθοδικότερα ερευνητικά εγχειρήματα. 

Έχοντας παρουσιάσει τους κυριότερους προβληματισμούς μας που 

αναδύθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, είναι απαραίτητο να 

προχωρήσουμε στις προτάσεις που γεννήθηκαν μέσω της αναζήτησης 

λύσεων, στο θέμα που μελετούσαμε. Κατά τη διάρκεια της έρευνας αρκετές 

φορές χρειάστηκε να επιστρέψουμε στα δεδομένα μας και στις αντιλήψεις 

των υποκειμένων μας, όπως αυτές εμφανίστηκαν, καθώς και στην ευρύτερη 

αντίληψη που κυριαρχεί αναφορικά με το αντικείμενο της έρευνάς μας. Όσες 

φορές συνέβη αυτό, έγινε με σκοπό να κατανοήσουμε τα στοιχεία που μας 

είχαν δοθεί καλύτερα, ούτως ώστε να τα ερμηνεύσουμε και να τα 

αποκωδικοποιήσουμε αποτελεσματικά. Μελετώντας ξανά όμως τα λεγόμενα 

των υποκειμένων μας, πέρα από το να επανεξετάζουμε τα συμπεράσματα τα 

οποία προέκυπταν, προχωρήσαμε στη συγκρότηση των προτάσεων που θα 

θέταμε μέσω αυτής της έρευνας. 
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Οι προτάσεις μας εκ των πραγμάτων συνδέονται με μια σειρά παραγόντων 

που επηρεάζουν τη ροή και την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Σκεφτήκαμε 

πως η ανισότητα και κυρίως η υποτίμηση με την οποία αντιμετωπίζονται 

συγκεκριμένοι κλάδοι έναντι άλλων, έχει τις βάσεις της στις κοινωνικές δομές 

που περιορίζουν τα άτομα σε περίπου προκαθορισμένες επιλογές. Αυτό 

προέκυψε από τις συζητήσεις με τα υποκείμενά μας. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να παρέχει ίσες ευκαιρίες στα παιδιά των 

χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων και θα επιτρέπει σε κάθε παιδί να 

ακολουθήσει τις επιλογές του ανεξαρτήτως του κόστους των σπουδών και της 

οικονομικής κατάστασης της οικογένειάς του. 

Με αυτό τον τρόπο ο δημόσιος τομέας δεν θα αποτελούσε επαγγελματικό 

μονόδρομο για τα άτομα χωρίς οικονομική υποστήριξη, αλλά θα υπήρχε η 

δυνατότητα αλλαγής αντικειμένου σπουδών, συμμετοχής σε μεταπτυχιακά 

προγράμματα και υλοποίησης των φιλοδοξιών του κάθε μαθητή-φοιτητή. Ένα 

καλύτερα εξοπλισμένο εκπαιδευτικό σύστημα, λοιπόν, που να μην περιορίζει 

τα παιδιά των χαμηλότερων κοινωνικών στρωμάτων θα ήταν απαραίτητο. και 

χρήσιμο θα ήταν να γίνει ευρέως αποδεκτό από τα μέλη όλων των κοινωνικών 

τάξεων. 

Και σε ό, τι αφορά τα στερεότυπα που συνδέουν τις εκπαιδευτικούς 

προσχολικής ηλικίας με το μητρικό ρόλο είναι ανάγκη να αντιμετωπιστούν 

ούτως ώστε να νομιμοποιείται η επιλογή της καριέρας ανεξαρτήτως των 

συνεπειών στο επίπεδο της παραδοσιακά επικρατούσας οικογενειακής δομής. 

Και η παρουσία και η εκπροσώπηση των γυναικών σε άλλους 

επαγγελματικούς χώρους, όπου η μητρότητα παρουσιάζεται ως μειονέκτημα, 

θα γίνεται αποδεκτή, χωρίς η μητρότητα να αποτελεί εμπόδιο. 
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Προτείνουμε, λοιπόν, την ευαισθητοποίηση στο θέμα των δικαιωμάτων των 

γυναικών με στόχο την άρση των στερεοτύπων που τις υποχρεώνουν να είναι 

μόνο μητέρες και νοικοκυρές. 

Άρα πρέπει να αναπτυχθεί η κοινωνική προστασία της μητρότητας422 ώστε να 

μην υποχρεώνονται οι γυναίκες να πνίγουν τις φιλοδοξίες τους. 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, μέσω της δράσης της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στο πλαίσιο των ΕΠΕΑΕΚ, έχουν γίνει σημαντικά βήματα για τη 

συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων των γυναικών στην αγορά εργασίας, αλλά 

όλη αυτή η κινητοποίηση πρέπει να λαμβάνει χώρα με μεγαλύτερη 

ενσυνειδησία και ευαισθησία και από την πλευρά των διδασκόντων και από 

την πλευρά των διδασκομένων. 

Ένα άλλο θέμα που επηρεάζει τη γενικότερη αυτοεικόνα των εκπαιδευτικών 

είναι οι χαμηλές τους απολαβές, τουλάχιστον σε σύγκριση με τις απολαβές 

των εκπαιδευτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε παραπάνω σημείο 

παραπέμψαμε στην έκθεση του ΟΟΣΑ, η οποία έδειχνε τους Έλληνες 

εκπαιδευτικούς τέταρτους από το τέλος στην κλίμακα μισθοδοσίας. Το 

οικονομικό πρόβλημα εντείνεται από τη στιγμή που οι χαμηλές απολαβές τους 

τους κάνουν να νιώθουν άβολα στον τρόπo που βλέπουν τον εαυτό τους και 

στη γεικότερη κοινωνική αποδοχή τους. 

Ένα πρώτο, αυτονόητο βήμα, που οι συνδικαλιστικές οργανώσεις το απαιτούν 

χρόνια τώρα, είναι η αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών, αλλά επειδή το 

ζήτημα υπάγεται στην αρμοδιότητα πολλών Υπουργείων και στο υφιστάμενο 

νομικό καθεστώς φαντάζει και είναι περισσότερο περίπλοκο από όσο θα 

έπρεπε. 

                                                 
422 Κατοχυρωμένες θέσεις εργασίας, περίθαλψη, άδειες, επιδόματα, παιδικοί και βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, κτλ. 
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Τα σημερινά δεδομένα που συναντούμε αναφορικά με την εικόνα των 

εκπαιδευτικών φανερώνουν την ανάγκη να διδάσκονται οι φοιτητές 

Κοινωνιολογία των Επιστημών, να είναι σε θέση δηλαδή να γνωρίζουν πώς 

παράγεται κι αναπτύσσεται μια επιστήμη. 

Τα αναλυτικά προγράμματα θα πρέπει να φροντίσουν τον εμπλουτισμό των 

σπουδών τους με ειδικά μαθήματα, σεμινάρια και παραδόσεις κατάλληλες, 

ώστε να κατανοήσουν οι φοιτητές ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές 

επιστημολογικές διαφορές ανάμεσα στις σπουδές των εκπροσώπων και των 

τριών βαθμίδων και κυρίως ότι δεν δικαιολογείται οποιαδήποτε μορφή 

επιστημονικής διάκρισης ή επίδειξης επιστημονικής κατάρτισης ανάμεσά 

τους. Διότι αυτό επεκτείνεται και ισχύει έπειτα και στο κοινωνικό πεδίο. 

Οι φοιτητές θα πρέπει ακόμα να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα του «φύλου». 

Ήδη υπάρχουν προγράμματα προπτυχιακών σπουδών που αφορούν σε 

θέματα ισότητας (Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΜΙΘΕ) και στο πρόγραμμα 

σπουδών των τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ έχουν επίσης ενταχθεί σεμινάρια 

με αυτό το σκοπό, τα οποία όμως συνήθως δεν είναι υποχρεωτικά και άρα 

είναι ζήτημα προσωπικής επιλογής του κάθε φοιτητή. Είναι σημαντικό το να 

καταλάβουν οι φοιτητές, που θα στελεχώσουν τις τρεις βαθμίδες της 

εκπαίδευσης, ότι η ανισότητα που διακρίνεται και στους τομείς της 

εκπαίδευσης, καθώς και στο ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον, είναι 

κοινωνική κατασκευή. 

Μια πρόταση που θα οδηγούσε την κατάσταση σε περαιτέρω και ουσιαστική 

συνειδητοποίηση θα ήταν να πραγματοποιούνταν κοινές εκπαιδευτικές 

ημερίδες, για τους εκπαιδευτικούς και των τριών βαθμίδων. Αυτό θα 

βοηθούσε στο να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί κάθε βαθμίδας ότι δεν 

υπάρχουν επιστημονικά στεγανά ανάμεσά τους και άρα είναι 
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αναποτελεσματικό να προβάλουν την επιστημοσύνη τους εις βάρος της 

αλληλεγγύης. 

Η συγκεκριμένη θέση που έχει ο καθένας στην κοινωνική διαστρωμάτωση 

επηρεάζεται πάντοτε από την κοινωνική πραγματικότητα την οποία βιώνει 

και η οποία έχει προκατασκευαστεί και τον καθορίζει. 

Τα προβλήματα που σχετίζονται με την κοινωνική εκτίμηση των 

εκπαιδευτικών εμφανίζουν ιστορική συνέχεια, που σχετίζεται με το 

παραδοσιακό πλεονέκτημα των θετικών κλάδων έναντι των ανθρωπιστικών. 

Οι ανθρωπιστικοί κλάδοι παρουσιάζονται ως εάν να μην είναι πραγματικά 

επιστημονικοί και αυτό ισχύει ακόμα κι αν μελετήσουμε το τι συνέβαινε 

αρκετές χρονικές περιόδους πίσω. Ιστορική συνέχεια όμως εμφανίζει και η 

υποτίμηση του εκπαιδευτικού επαγγέλματος λόγω της παρουσίας των 

γυναικών στους κόλπους του. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ακόμη μια φορά η 

«πανάρχαιη» αντίληψη που ακολουθεί τη θέση της γυναίκας, το συσχετισμό 

της με επαγγέλματα που φέρουν «γυναικεία» χαρακτηριστικά, όπως και η 

θέση των εκπαιδευτικών στην πάροδο των χρόνων. Δεν είναι τυχαία η 

ονομασία «παιδαγωγός»: στην αρχαιότητα ονομάζονταν παιδαγωγοί οι 

οικιακοί δούλοι και ασχολούνταν με τη μετακίνηση των παιδιών από και προς 

τους χώρους εκμάθησης. Πέρα όμως από το ότι οι δούλοι έφεραν την 

ονομασία αυτή, η προκατάληψη ως προς την ενασχόληση με τα παιδιά (που 

οδηγεί στην υποτίμηση του επαγγέλματος) ενισχύεται και από το γεγονός ότι 

την προσχολική εκπαίδευση των παιδιών την αναλάμβαναν οι τροφοί, που 

ήταν γυναίκες. 

 

Η έρευνα αυτή προσπάθησε να περιγράψει την υπάρχουσα κατάσταση στην 

εκπαίδευση και όσα αφορούν τον κλάδο των εκπαιδευτικών προσχολικής 
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ηλικίας. Μελετήσαμε την κοινωνική τους αποδοχή που είναι επακόλουθη της 

αυτοεικόνας τους και συνδεόμενη με αυτήν, θίγοντας ζητήματα που τους 

απασχολούν. 

Θέλοντας να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στους εκπαιδευτικούς 

προσχολικής ηλικίας, κάναμε, ανά κεφάλαιο, ειδική μνεία σ’αυτούς, 

προκειμένου να γίνει κατανοητό αν και κατά πόσο επηρεάζονται σε 

προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Μέσα στο πλαίσιο αυτό ασχοληθήκαμε με 

τη θέση της γυναίκας στην σημερινή ελληνική πραγματικότητα και πιο 

συγκεκριμένα με τη θέση της γυναίκας εκπαιδευτικού. Εξετάσαμε κατά πόσο 

η αντιμετώπιση προς τις γυναίκες μπορεί να θεωρηθεί δίκαιη στο χώρο της 

εκπαίδευσης, καθώς και έξω από αυτόν, στην καθημερινότητά τους. 

Η έρευνα αυτή επιχείρησε καταρχάς να καταστήσει σαφείς ορισμένες πτυχές, 

οι οποίες συνθέτουν την εικόνα που έχουν οι εκπαιδευτικοί για τον εαυτό 

τους. Τα στοιχεία που αποκαλύφθηκαν στην πορεία της έρευνας, ενίσχυσαν 

την πεποίθησή μας σχετικά με την επιβεβλημένη αναγκαιότητα να αυξηθεί η 

αυτοεικόνα των εκπαιδευτικών και να απαλλαγεί η κοινωνική τους αποδοχή 

από στερεοτυπικές αντιλήψεις που σχετίζονται, κατά πρώτον με την 

επιστημονική τους επάρκεια και κατά δεύτερον με την κοινωνική προέλευση 

τους. 

Τέλος, υπογραμμίζουμε ότι η αξιολόγηση των γυναικών στην εκπαίδευση, 

συνδεδεμένη άμεσα με τη μητρική φιγούρα, υπαγορεύει ενός είδους 

υποτιμητική διάθεση προς το εκπαιδευτικό επάγγελμα και την επιστημονική 

ανικανότητα όσων το στελεχώνουν και ευελπιστούμε στην ανατροπή της 

παγιωμένης αυτής άποψης. 
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