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Περίληψη 

Η εργασία αυτή αποσκοπεί στο να ερευνήσει  τη λειτουργία του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας από την περίοδο της 

ίδρυσής του και των πρώτων χρόνων λειτουργίας του μέχρι την απόκτηση της 

αυτοδυναμίας του (1989-1993). Η έρευνα μας θα εστιάσει στην σκιαγράφηση της 

φιλοσοφίας και της ανθρωπογεωγραφίας των ακαδημαϊκών που στελέχωσαν το 

Τμήμα κατά τα πρώτα 4 έτη λειτουργίας του. Επιχειρεί να εξετάσει πώς 

αντιλαμβάνονταν την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών, πώς επηρέασε η 

φιλοσοφία και το γνωσιολογικό υπόβαθρο των ακαδημαϊκών τη διαμόρφωση του 

προγράμματος σπουδών του Τμήματος, να καταγράψει τα προβλήματα στελέχωσης 

που προέκυψαν κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του, τις προϋποθέσεις και τις 

δυνατότητες που προσφέρονταν για την εκπλήρωση του διδακτικού και ερευνητικού 

τους έργου, να προσδιορίσει την πιθανή διασύνδεση του τμήματος με την τοπική 

κοινωνία, να εντοπίσει τους μηχανισμούς ισομορφισμού και αποσύνδεσης, όπως 

αυτοί προσδιορίζονται στη θεωρία του οργανωσιακού νεοθεσμισμού, που 

ενεργοποίησε το Τμήμα, προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στο θεσμικό 

περιβάλλον του και την κουλτούρα των μελών του. Για την πραγματοποίηση της 

έρευνας χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική έρευνα και δυο ειδών μεθοδολογικά εργαλεία: 

α) οι ημιδομημένες προσωπικές συνεντεύξεις των πανεπιστημιακών που στελέχωσαν 

αρχικά το Τμήμα και β) η ερμηνευτική προσέγγιση άμεσων και έμμεσων γραπτών 

πηγών (πρακτικά των συνεδριάσεων). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τόσο 

η φιλοσοφία όσο και η ανθρωπογεωγραφία των μελών που στελέχωσαν το Π.Τ.Δ.Ε 

Φλώρινας τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 

κατεύθυνση των σπουδών και διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτούργησε 

το Τμήμα μέσα από μηχανισμούς «ισομορφισμού» και «αποσύνδεσης» που 

ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας του  κατά τα τρία πρώτα 

ακαδημαϊκά έτη.       

Λέξεις Κλειδιά: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας, ιστορία Ανώτατης Εκπαίδευσης, ισομορφισμός, αποσύνδεση, 

οργανωσιακός νεοθεσμισμός 
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Abstract 

The present study aims to investigate the functioning of the Department of 

Primary Education, University of Western Macedonia from the establishment period 

and the function of the early years through the acquisition of self-reliance (1989-

1993). The research will focus on the outline of philosophy and human geography of 

the academics who staffed the Department during its first four functioning years. The 

study attempts to examine the way academics perceived the future teachers’ education 

and how their philosophy and knowledge base affected the curriculum framework of 

the Department. In addition, it tries to describe the staffing problems which arose 

during its first functioning years and the conditions and opportunities offered in order 

for their teaching and research project to be fulfilled. Furthermore, it makes an 

attempt to define the possible interconnection between the Department and the local 

society and to track the mechanisms of Isomorphism and Decoupling, as they are 

defined in the Theory of Organizational New Institutionalism, which the Department 

activated in order to respond to the institutional environment and to the cultures of its 

members. As for the implementation of the research, qualitative research was used, 

along with two types of methodological tools: a) the semi-structured interviews of the 

academics who originally staffed the Department and b) the interpretative approach of 

direct and indirect written sources (the minutes of the meetings). The results of the 

study showed that the philosophy as well as the human geography of the members 

who staffed the Department of Primary Education in Florina played a decisive role in 

their subject area and formed a framework into which the Department functioned 

through the mechanisms of Isomorphism and Decoupling that were activated in the 

context of establishment and function during its first three academic years.  

Keywords: Department of Primary Education, University of Western Macedonia, 

History of Higher Education, Isomorphism, Decoupling, Organizational New 

Institutionalism 
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Εισαγωγή 

      Οι εξελίξεις που σημειώνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα στο 

χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι ραγδαίες. Στις μέρες μας υπάρχει αυξημένο 

ενδιαφέρον για τις εξελίξεις που σημειώνονται γύρω από την Ανώτατη Εκπαίδευση 

και  υπάρχουν θεματικές που ασχολούνται με αυτή. Στα πλαίσια των εξελίξεων 

αυτών τα Πανεπιστήμια είναι αναγκασμένα εκ των πραγμάτων να αναπτύξουν τη 

δική τους εκπαιδευτική πολιτική και στρατηγική και να επιδιώξουν την εφαρμογή 

της, έτσι ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των κοινωνιών τους, 

χωρίς όμως να χάσουν το χαρακτήρα τους. Η διατήρηση της ταυτότητας των 

πανεπιστημίων με την ιδιαιτερότητα που τα διακρίνει τείνει να εξελιχθεί σε μείζον 

ζήτημα κάτω από τις συνθήκες που  διαμορφώνονται με τη διεύρυνση και την τάση 

ενιαιοποίησης του χώρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Με το ζήτημα της 

ταυτότητας των Πανεπιστημίων είναι συνδεδεμένο το πρόβλημα της διατήρησης μιας 

ισορροπίας και συνεργασίας ανάμεσα στις ανθρωπιστικές, τις κοινωνικές και τις 

θεωρητικές γενικότερα επιστήμες από τη μια μεριά και από την άλλη των επιστημών 

που προωθούν έναν πολιτισμό που αναπτύσσει την Τεχνολογία, ως παράγοντα 

ευημερίας των πολιτών του αύριο (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, 1992).     

       Στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης που γίνεται αναφορικά με την 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι διερευνήσει σε βάθος 

τη λειτουργία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας από 

την ίδρυσή του και  τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του μέχρι την αυτονόμησή του ως 

Πανεπιστημιακό Τμήμα (1989-1993), ώστε να συνεισφέρει μία πρόταση κατανόησης 

και ερμηνείας για τον τρόπο με τον οποίο το Τμήμα εξυπηρέτησε το σκοπό της 

ίδρυσής του.  

      Για την πραγματοποίηση της έρευνας αξιοποιήθηκαν τα Πρακτικά των Γενικών 

Συνελεύσεων του Τμήματος, από τη σύστασή του έως και το 1993, και τα δεδομένα 

που προέκυψαν από τις ημιδομημένες συνεντεύξεις που αντλήθηκαν από τα πρώτα 

μέλη των Γενικών Συνελεύσεων. Χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση και η 

ερμηνευτική διερεύνηση των δεδομένων επιχειρεί να πλαισιωθεί από τη θεωρία του 

οργανωσιακού νεοθεσμισμού και να επικεντρωθεί στα ζητήματα του ισομορφισμού 

και της αποσύνδεσης, ως μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο σύστασης 

και λειτουργίας του Τμήματος κατά τα πρώτα τρία ακαδημαϊκά έτη. Το ζήτημα του 
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ισομορφισμού αναφέρεται στο βαθμό που το Τμήμα επιχείρησε να αποκτήσει δομές 

και μηχανισμούς λειτουργίας που ήταν πανομοιότυποι με αυτούς που είχαν ήδη 

αναπτύξει παλαιότερα παιδαγωγικά τμήματα. Παράλληλα, εντοπίζονται και  

δεδομένα της έρευνας που παραπέμπουν σε μηχανισμούς και διαδικασίες 

«αποσύνδεσης», δεδομένα δηλαδή που αναδεικνύουν ότι οι φορείς του Τμήματος, ως 

μέλη μιας οργάνωσης, επιλέγουν να αναπτύξουν στρατηγικές και οργανωτικές 

πρακτικές που θεωρούνται πως είναι αποτελεσματικές για τους ίδιους ή / και την 

οργάνωση, ακόμη κι αν αυτές δεν ανταποκρίνονται πλήρως στο θεσμικό πλαίσιο ή 

στο πλαίσιο του ορίζει ο επαγγελματισμός τους.  

     Η εργασία χωρίζεται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το ερευνητικό. Το θεωρητικό 

μέρος απαρτίζεται από τρία κεφάλαια. Tο πρώτο κεφάλαιο εξετάζει 

αντιπροσωπευτικά παραδείγματα  εκπαίδευσης  εκπαιδευτικών στο διεθνή χώρο μέσα 

από μελέτες περιπτώσεων που σχετίζονται με το γεωγραφικό κοινωνικό πολιτιστικό 

και οικονομικό γίγνεσθαι των χωρών αυτών. Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει την 

εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στην  Ελλάδα από την εποχή της ίδρυσης των 

Διδασκαλείων και στη συνέχεια των Παιδαγωγικών Ακαδημιών μέχρι την ίδρυση και 

λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, που εντάσσονται 

στην τριτοβάθμια πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στο 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας  από την ίδρυση  και  τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του μέχρι την αυτονόμησή του ως Τμήμα. Το ερευνητικό 

μέρος της εργασίας μου επίσης αποτελείται από τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο 

αναφέρεται στο σκοπό και τους στόχους της συγκεκριμένης έρευνας, ενώ το δεύτερο  

αναφέρεται στη μεθοδολογία της έρευνας που χρησιμοποιήθηκε στην εργασία αυτή. 

Χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική ανάλυση και  δυο ειδών μεθοδολογικά εργαλεία:  α) οι 

ημιδομημένες προσωπικές συνεντεύξεις των ακαδημαϊκών μελών που στελέχωσαν 

αρχικά το Τμήμα και β) η ερμηνευτική προσέγγιση άμεσων και έμμεσων γραπτών 

πηγών που αναφέρονται στη σύσταση και στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. Συγκεκριμένα, 

μελετήθηκαν τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος, που έλαβαν 

χώρα από τη σύστασή του – η πρώτη ΓΣ πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1989- 

έως και τις 21 Οκτωβρίου 1993, όταν το Τμήμα αποκτά αυτοδυναμία. Το τρίτο 

κεφάλαιο περιλαμβάνει την ανάλυση των συνεντεύξεων και των πρακτικών των 

συνεδριάσεων των γενικών συνελεύσεων του Τμήματος. Οι συνεντεύξεις δόθηκαν 

από τους  πανεπιστημιακούς που στελέχωσαν το Τμήμα κατά τα πρώτα 4 έτη 
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λειτουργίας του. Το κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνει και την ανάλυση των μηχανισμών 

«ισομορφισμού» και «αποσύνδεσης» από το 1989 μέχρι το 1993.    

    Η εργασία αυτή θεωρώ ότι συμβάλλει γενικότερα στην Ιστορία της Ανώτατης 

Εκπαίδευσης και ειδικότερα στο να φωτιστεί η διαδικασία ίδρυσης, στελέχωσης και 

διαμόρφωσης εκπαιδευτικής πολιτικής στο μικροπλαίσιο ενός Πανεπιστημιακού 

Τμήματος, αυτό του Παιδαγωγικού  Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας εν τη γενέσει 

του και την μετέπειτα λειτουργία του. Επέλεξα αυτή την εργασία διότι είμαι 

διοικητικό στέλεχος του Π.Τ.Δ.Ε. και το θέμα αυτό σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα 

και τα καθημερινά μου καθήκοντα. Θεωρώ ότι η εργασία αυτή θα με βοηθήσει στο να 

κατανοήσω και να επιλύσω τα όποια προβλήματα ανακύπτουν στον εργασιακό μου 

χώρο.  
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ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1.Εκπαίδευση εκπαιδευτικών στην Ευρώπη 

Στο χώρο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών οι εξελίξεις που υπάρχουν στο 

διεθνή χώρο, τα προβλήματα που ανακύπτουν και οι νέες κατευθύνσεις αποτελούν 

αντικείμενα προβληματισμού σε διεθνές επίπεδο. Οι μελέτες και οι συγκρίσεις στο 

χώρο της εκπαίδευσης  παρουσιάζουν ομοιότητες και διαφορές  σε σχέση με την 

εκπαίδευση εκπαιδευτικών και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη 

πραγματικότητα στις διαφορετικές  χώρες  και πολιτισμούς. Έτσι αναδεικνύονται τα 

σημαντικότερα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο του 21ου αιώνα. 

Τίθενται κατά καιρούς ερωτήματα που αφορούν την εκπαίδευση για το ποιος πρέπει 

να είναι ο στόχος της εκπαίδευσης των δασκάλων, ποιες είναι οι εκπαιδευτικές 

πολιτικές που ασκούνται, ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών σήμερα, πώς 

επιλέγονται οι εκπαιδευτικοί, πού θα πρέπει να επιμορφώνονται και για πόσο καιρό 

(Μπουζάκης Σ.,2012 ). 

Με την μελέτη αυτή  μπορούμε να δούμε αντιπροσωπευτικά παραδείγματα 

εκπαίδευσης εκπαιδευτικών στο σύγχρονο κόσμο, τα οποία μπορούν να αναδείξουν 

προτεραιότητες και προβλήματα στο χώρο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών μέσα 

από  μελέτες περιπτώσεων διαφορετικές οι οποίες συνδέονται με το γεωγραφικό, 

πολιτισμικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό γίγνεσθαι των χωρών αυτών. 

1.1.Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών  στη Φινλανδία 

Ένα παράδειγμα ευρωπαϊκής χώρας με υψηλού επιπέδου επαγγελματίες 

εκπαιδευτικούς, παρουσιάζεται στη Φινλανδία. Στη Φινλανδία η εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών στα πανεπιστήμια ξεκίνησε το 1971 και η πανεπιστημιακή τους 

εκπαίδευση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απαιτούσε 4 

με 5 έτη σπουδών. Η εκπαίδευσή τους γίνεται στα 8 πανεπιστήμια της χώρας. Με τη 

συνθήκη της Μπολόνια η εκπαίδευση των δασκάλων στη Φινλανδία τροποποιήθηκε 

το 2005 και δόθηκε έμφαση σε τριετείς  προπτυχιακές και διετείς  μεταπτυχιακές 

σπουδές με μαθήματα τα οποία ανεβάζουν το επίπεδο  προσόντων των 

εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ικανοί να διδάξουν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης (Καρράς Κ.,2012).  

Στο πρόγραμμα εκπαίδευσης εκπαιδευτικών επικρατούν δύο ομάδες μαθημάτων, 

τα μαθήματα ακαδημαϊκού και ερευνητικού τύπου. Ο προσανατολισμός στην έρευνα 
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είναι πολύ βασικός στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών όπως και οι παιδαγωγικές 

σπουδές καθώς και η διδακτική πρακτική. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη 

Φινλανδία είναι πολύ αγαπητή επιλογή για υποψήφιους εκπαιδευτικούς, διότι το 

επάγγελμα του εκπαιδευτικού είναι πολύ δημοφιλές και οι εκπαιδευτικοί σε αυτή τη 

χώρα αντιμετωπίζονται ως υψηλού επιπέδου επαγγελματίες. Εργάζονται σε συνθήκες 

που τους επιτρέπουν να ασκούν το επάγγελμά τους προσαρμοσμένοι στις αλλαγές  

που συμβαίνουν στην οικονομία και στην κοινωνία γενικότερα. Προωθούν τη 

συνεργατική μάθηση και έχουν ερευνητικό και παιδαγωγικό προσανατολισμό. Δίνουν 

μεγάλη έμφαση στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτικού, ο οποίος εκπροσωπεί ένα 

επάγγελμα το οποίο συνδέεται με βασικές αρχές της ηθικής και της ποιότητας ζωής 

των πολιτών αυτής της χώρας. Η επιστημονική γνώση, η οποία μπορεί να συνδυαστεί 

με την επαγγελματική πρακτική άσκηση και έρευνα, ενισχύουν την εκπαίδευση των 

εκπαιδευτικών κα ανάγουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αγαπητό και υψηλού 

επιπέδου επάγγελμα (Καρράς Κ.,2012). 

1.2.Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Σουηδία   

Στη Σουηδία η ανώτερη εκπαίδευση βρέθηκε κατά τη μεταπολεμική περίοδο στο 

επίκεντρο του μεταρρυθμιστικού ενδιαφέροντος. Επετεύχθη η ενοποίηση της 

ανώτατης εκπαίδευσης σε ένα μοναδικό σύστημα το  οποίο περιλάμβανε όλα τα μετα-

δευτεροβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα και ποικίλα προγράμματα σπουδών 

ξεκινώντας από τα παραδοσιακά πανεπιστήμια και φτάνοντας ως τα προγράμματα 

επαγγελματικής κατάρτισης που προετοίμαζαν νηπιαγωγούς ή νοσηλευτές. Αυτή η 

μεταρρύθμιση είχε στόχο τη διευκόλυνση της εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση 

σε γεωγραφικό και κοινωνικό επίπεδο. Από γεωγραφική άποψη επιδιώχθηκε η 

διασπορά των  Πανεπιστημίων και Κολεγίων σε όλη τη χώρα. Σε κοινωνικό επίπεδο 

διευκολύνθηκε η ανοιχτή πρόσβαση σε αυτά με τη διαφοροποίηση των κριτηρίων 

εισαγωγής που είναι περισσότερο προσιτά στα κοινωνικά στρώματα σε σχέση με το 

παρελθόν. Επίσης ενισχύθηκε ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του συστήματος με την 

εφαρμογή κεντρικά καθοριζόμενων προγραμμάτων σπουδών και με την αύξηση των 

διοικητικών αρμοδιοτήτων που είχαν οι επικεφαλής των ακαδημαϊκών τομέων ακόμα 

και στις σχέσεις της ανώτατης εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας (Μακράκης Β., 

2012).  

Κριτική για την ανώτατη εκπαίδευση στη Σουηδία δέχθηκε ο τρόπος οργάνωσής 

της με την έμφαση που έδινε στις επαγγελματικές σπουδές και στον τρόπο 
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οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών. Η υποβάθμιση της ακαδημαϊκής  γνώσης 

και η μικρή εξοικείωση των φοιτητών με τη μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων 

στους επιμέρους κλάδους θεωρήθηκαν σοβαρές αδυναμίες της ανώτατης 

εκπαίδευσης. Αυτό οδήγησε στη μεταρρύθμιση του 1993. Από τις σημαντικότερες 

αλλαγές της νέας μεταρρύθμισης ήταν η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και η ενίσχυση 

της αυτονομίας των πανεπιστημίων και των κολλεγίων. Έτσι το κέντρο βάρους των 

προγραμμάτων μετατοπίστηκε από το επαγγελματικό στο ακαδημαϊκό επίπεδο. Η 

μικρή διάρκεια σπουδών για το βασικό πτυχίο επιμηκύνθηκε με την εισαγωγή του 

νέου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών του «Masters» που δεν υπήρχε μέχρι τότε 

(Ματθαίου Δ.,2012). 

Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η Σουηδία προσαρμόζεται με αυτά που προβλέπει η 

διαδικασία της Μπολόνια. Όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, έτσι και στη 

Σουηδία υπάρχουν προβλήματα χρηματοδότησης στις νέες στρατηγικές για την 

ανώτατη εκπαίδευση. Την τελευταία δεκαετία αυξήθηκαν οι πιέσεις για αύξηση της 

χρηματοδότησης,  την ίδια στιγμή που υπάρχουν πιέσεις για μειώσεις των δημοσίων 

δαπανών (Πασιάς Γ.,2015). 

Στην αξιολόγηση του ΟΟΣΑ για το εκπαιδευτικό σύστημα της Σουηδίας τέθηκε 

το  ερώτημα, σε ποιο βαθμό μπορεί να ενσωματωθεί ολόκληρη η εκπαίδευση σε ένα 

και μοναδικό σύστημα; Παρά  τις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, ο κρατικός 

έλεγχος παραμένει αυστηρός, με δεσμευτικούς κανονισμούς λειτουργίας των 

σχολείων και των τρόπων που γίνεται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος,  

με την παρεχόμενη εκπαίδευση και όλες τις εκπαιδευτικές λειτουργίες  να 

στηρίζονται  σε έναν  ενιαίο  τρόπο  οργάνωσης (Ματθαίου Δ., 2012, Μακράκης 

Β.,2012).  

1.3. Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στη Γερμανία     

Στην Γερμανία οι αλλαγές που επήλθαν στα μέσα της δεκαετίας του 1920 είχαν 

ως κύριο στόχο την βελτίωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, οι οποίοι είχαν τη 

δυνατότητα να εκπαιδεύονται στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, με προϋπόθεση την 

κατοχή απολυτηρίου Γυμνασίου. Με την ίδρυση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών 

ικανοποιήθηκε το αίτημα των δασκάλων για αναγνώριση επαγγελματική. Κατά τον 

19ο αιώνα, η εκπαίδευση των δασκάλων ήταν επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

και γι’ αυτό από την εποχή της επανάστασης του 1848 υπήρξε επιτακτική ανάγκη από 

μέρους τους για  πανεπιστημιακού επιπέδου μόρφωση. Αυτό το αίτημα μπορεί να μην 
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ικανοποιήθηκε πλήρως, με την ίδρυση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών όμως η 

εκπαίδευση στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες ανέβασε το κύρος τους τόσο  σε 

επιστημονικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η  μεταβολή του σχολικού 

συστήματος κατά την περίοδο της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης γίνεται εμφανής από 

τη αυξανόμενη ίδρυση των Μittleren Schulen (Μέσων Σχολείων), τα οποία 

περιλάμβαναν μεγάλη ποικιλία διαφορετικού τύπου ιδρυμάτων (Ματθαίου Δ.,2012).  

    Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα στην Πρωσία δημιουργήθηκε ένα δίκτυο από  

διάφορα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Με το πανεπιστήμιο να είναι στην κορυφή από το 

πρώτο μισό του αιώνα δημιουργήθηκε μια κοινωνικά ισχυρή εκπαιδευτική ελίτ. 

Υπήρχε μια διάκριση ανάμεσα στην πολιτική, την βιομηχανική και την εκπαιδευτική 

επανάσταση σε σχέση με τις σύγχρονες κοινωνίες. Η εκπαιδευτική επανάσταση 

προηγήθηκε της βιομηχανικής και της πολιτικής (Αντωνίου  Χ.,2009). 

Το γερμανικό εκπαιδευτικό σύστημα αναπτύχθηκε την περίοδο της Δημοκρατίας 

της Βαϊμάρης κάτω από εξαιρετικά δύσκολες πολιτικές κοινωνικές και δημογραφικές 

συνθήκες. Με τη συνέχιση της διαφοροποίησης των σχολείων δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης δεν μπόρεσε να ικανοποιηθεί το  αίτημα για  γενική μεταρρύθμιση του 

εκπαιδευτικού συστήματος και τη δημιουργία ενός πραγματικά ενιαίου σχολείου. 

Σήμερα, παρά το γεγονός ότι τα βασικά προβλήματα του σχολείου εντοπίζονται τόσο 

στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα της μάθησης, οι γενικότερες 

ελλείψεις του εκπαιδευτικού συστήματος διαμορφώνουν προβληματισμούς που 

περιλαμβάνουν ζητήματα που έχουν σχέση με την ενίσχυση της επαγγελματικής 

κατάρτισης των δασκάλων μέχρι την αντιμετώπιση αδυναμιών του συστήματος, όπως 

ο μεγάλος αριθμός των μαθητών που επαναλαμβάνουν την τάξη ή των αποφοίτων 

που χωρίς σχολικό απολυτήριο εμφανίζουν περιορισμένες επαγγελματικές 

προοπτικές.  

Μέχρι τις αρχές του 20
ου

 αιώνα, το εκπαιδευτικό σύστημα της Γερμανίας 

θεωρήθηκε ως εξαιρετικό πρότυπο διεθνώς σε ό,τι αφορά τον εκσυγχρονισμό της 

εκπαίδευσης τόσο στην Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. Στο επίπεδο των περισσότερων 

πρωτοβουλιών βρίσκεται η πρόθεση να μεταφερθεί η μελλοντική ανάπτυξη και 

διαχείριση του εκπαιδευτικού συστήματος στο επίπεδο της σχολικής μονάδας. Η 

αυξημένη αυτονομία της σχολικής μονάδας, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη 

συμμετοχή των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων προσδοκάται ότι θα συμβάλει 

στην καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων του σχολείου (Ματθαίου Δ.,2012). 
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1.4. Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών  στο Ηνωμένο Βασίλειο 

Κατά τον Wardle (1970), στη Βρετανία τον 19ο αιώνα υπήρχαν δυο ισχυρά 

ρεύματα τα οποία διαμόρφωσαν το χαρακτήρα της εκπαίδευσης ιδιαίτερα στην 

Αγγλία. Το ένα ήταν ο «φιλοσοφικός ριζοσπαστισμός» και το δεύτερο η 

«τεχνολογική και βιομηχανική πρόοδος». Τα ρεύματα αυτά εισήγαγαν τη σχολική 

εκπαίδευση σε μια περίοδο κοινωνικής μεταρρύθμισης της οποίας σταθμός ήταν ο 

μεταρρυθμιστικός νόμος του 1832. Έτσι υπογράφηκε για πρώτη φορά στην ιστορία η 

διάθεση δημοσίου χρήματος για εκπαιδευτικούς σκοπούς κονδυλίου 20.000 λιρών 

που θα διαχειρίζονταν τα χριστιανικά σωματεία με σκοπό τη συντήρηση σχολικών 

κτιρίων. Από τότε συνεχίστηκε η παροχή κονδυλίων για την εκπαίδευση σε ετήσια 

βάση. Το 1839 συστάθηκε η «Επιτροπή του Ανακτοβουλίου για την εκπαίδευση», η 

οποία προκάλεσε την αντίθεση της εκκλησίας που μέχρι τότε είχε τον κύριο λόγο στη 

σχολική εκπαίδευση. Τις επόμενες δεκαετίες η ετήσια χρηματοδότηση διατίθετο για 

την ανέγερση εκκλησιαστικών κολεγίων κατάρτισης εκπαιδευτικών όπως το Τσέτσερ 

και το Σαλίσμπορι καθώς και για υποτροφίες σε φοιτητές αυτών των Κολεγίων 

(Ματθαίου Δ., 2012). 

Είναι γεγονός πως παρά τις συχνές μεταρρυθμίσεις και τις ριζοσπαστικές αλλαγές 

στο δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου κάποια θέματα 

παραμένουν επίκαιρα όπως πριν από εκατό χρόνια. Παρά τις αντικρουόμενες απόψεις 

για την αξιοκρατία και τις προσδοκίες για ισότητα ευκαιριών στην εκπαίδευση του 

σχολείου, ακόμα γίνονται συζητήσεις γύρω από την εκπαιδευτική αλλαγή έχοντας 

προσδιοριστεί και επαναδιατυπωθεί στο πλαίσιο του «οικονομικού ανταγωνισμού». 

Έτσι το κυρίαρχο θέμα σήμερα της αναβάθμισης του επιπέδου εκπαίδευσης σε  όλες 

τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί βούληση της εκπαιδευτικής 

πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου αντιμετωπίζοντάς το ως μέρος της οικονομικής 

πολιτικής, η οποία στοχεύει στο να  αυξήσει την ανταγωνιστικότητα  της χώρας στην 

παγκόσμια οικονομία της γνώσης (Πασιάς  Γ.,2012). 

Η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην εκπαιδευτική πολιτική του Ηνωμένου 

Βασιλείου έχει να κάνει από τη μια με τον προσδιορισμό του ρόλου της εκπαίδευσης 

με βάση την οικονομία και την απασχόληση και από την άλλη  με την εφαρμογή της 

πολιτικής δέσμευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταπολεμήσει την φτώχεια και να 

αποκτήσει κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε παραδείγματα κινητικότητας 

φοιτητών και εργατών, προγράμματα ανταλλαγών καθηγητών και μαθητών και τη 

δημιουργία μιας «Ευρωπαϊκής ταυτότητας». Η εκπαιδευτική πολιτική στο πλαίσιο 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ουσιαστική σημασία για την επίτευξη αυτών των δύο 

πολιτικών στόχων. Το Ηνωμένο Βασίλειο ακολουθεί πολιτικούς σχεδιασμούς και 

χρησιμοποιεί επιχειρήματα με σκοπό την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη. Και 

τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να εξισορροπήσει τα αποτελέσματα των 

νεοφιλελεύθερων πολιτικών στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας (Πασιάς 

Γ.,2012).  

1.5. Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών  στη Γαλλία 

Στη Γαλλία πριν από τη Γαλλική Επανάσταση (1789) η εκπαίδευση ανήκε 

αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Καθολικής Εκκλησίας. Τα σχολεία στη Γαλλία 

είχαν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τα σχολεία των Ιησουϊτών του 17
ου

 αιώνα και 

από τις απόψεις του Ναπολέοντα για την τριτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

(Sussmuth, 1987).  

 Η Γαλλική Επανάσταση καθιέρωσε νέες αρχές στο εκπαιδευτικό σύστημα με την  

υποχρέωση της Πολιτείας να παρέχει η ίδια εκπαίδευση. Προώθησε την ίση 

πρόσβαση όλων στην εκπαίδευση χωρίς να είναι σαφές εάν τα κορίτσια είχαν ίσα 

δικαιώματα με τα αγόρια (Ματθαίου, Δ.2012). Επίσης  καθιέρωσε τη γαλλική 

γλώσσα ως γλώσσα διδασκαλίας. Οι ιδέες της Γαλλικής Επανάστασης δεν 

πραγματοποιήθηκαν αμέσως. Η παλινόρθωση της μοναρχίας διαμόρφωσε νέα τάξη 

πραγμάτων και οι νέες κυβερνήσεις δεν διέθεταν αρκετούς πόρους ιδιαίτερα σε 

ανθρώπινο δυναμικό, ενώ η Εκκλησία εξακολουθούσε να δραστηριοποιείται στο 

χώρο της εκπαίδευσης διαθέτοντας σχολεία τα οποία ανήκαν και διοικούνταν από 

κοινότητες  θρησκευτικές που λειτουργούσαν σαν οικοτροφεία. Στη διάρκεια του 

19ου αιώνα η σχολική φοίτηση αυξήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα και περισσότερο στο 

γαλλικό βορρά, κάτι που συνδέεται με την οικονομική ανάπτυξη της περιόδου που 

οφειλόταν στην εσωτερική μετανάστευση προς στα αστικά κέντρα, στην βιομηχανική 

ανάπτυξη και τον υψηλό ρυθμό αύξησης της αγροτικής παραγωγής (Μπουζάκης Σ., 

2012). Στη συνέχεια, ο νόμος του 1882 έπαιξε σημαντικότατο ρόλο στην πορεία 

εξέλιξης του εκπαιδευτικού συστήματος της Γαλλίας και ακόμα και σήμερα 

εξακολουθεί να επηρεάζει το χαρακτήρα του. Τρεις ήταν οι θεμελιώδεις αρχές αυτού 

του νόμου. Η εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική, παρεχόταν δωρεάν και ήταν κοσμική 

(Sussmuth, 1987).  

Τα εκκλησιαστικά σχολεία δεν καταργήθηκαν αλλά δεν είχαν πλέον κρατική 

επιχορήγηση και το διδακτικό προσωπικό αποτελούταν όχι από μοναχές και 
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κληρικούς αλλά από πολίτες που εκπαιδεύονταν στα δημόσια κολέγια. Κάθε 

γεωγραφικό διαμέρισμα διέθετε κολέγια κατάρτισης εκπαιδευτικών για άνδρες 

δασκάλους και από το 1879 και για γυναίκες. Στην πραγματικότητα αυτά τα κολέγια 

έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στη διαμόρφωση του «σχολείου της τρίτης δημοκρατίας» και 

καθιέρωσαν μια αντίληψη ενιαία σχετικά με τις αξίες, την παιδαγωγική κατάρτιση 

και το πρόγραμμα  για όλα τα πρωτοβάθμια σχολεία της Γαλλίας. Η επιλογή των 

υποψηφίων δασκάλων γίνονταν μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά τα τρία πρώτα χρόνια φοίτησής τους στα Ecoles 

Normales οι υποψήφιοι δάσκαλοι παρακολουθούσαν τα μαθήματα του ανώτερου 

δευτεροβάθμιου επιπέδου, προκειμένου να ετοιμαστούν για την απόκτηση του 

Baccalaureat (Ruba, 1992). 

 Το Γαλλικό  εκπαιδευτικό σύστημα τους δυο τελευταίους αιώνες είχε δυο 

προτεραιότητες. Η μια ήταν η αριστεία και η δεύτερη η ισότητα ευκαιριών. Αυτές οι 

δυο προτεραιότητες υπήρξαν άλλοτε απόλυτα συμβατές μεταξύ τους και άλλοτε 

κινούνταν αντίθετα.  Εάν κανείς συγκρίνει τις επιδόσεις αυτού του συστήματος με τις 

επιδόσεις άλλων ανεπτυγμένων χωρών, δεν βρίσκονται στις πρώτες θέσεις στο 

αξιολογικό πίνακα διεθνώς. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αυτή η ισορροπία 

ανάμεσα στην αριστεία και την ισότητα έχει ανατραπεί προς όφελος της δεύτερης, 

την ίδια στιγμή που η ικανότητα της γαλλικής κοινωνίας να προχωρήσει σε 

μεταρρυθμίσεις που θα επιφέρουν ισορροπίες  έχει εξασθενήσει. Δεν μπορεί κανείς 

να προβλέψει πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια  πολιτική που θα είναι 

προσανατολισμένη στο να επιτευχθούν οι στόχοι της αποτελεσματικότητας και της 

αριστείας. Στη Γαλλία η κατάρτιση των εκπαιδευτικών  γίνεται στα Πανεπιστημιακά 

Ινστιτούτα Κατάρτισης των εκπαιδευτικών που ιδρύθηκαν με το Νόμο της 10
ης

 

Ιουλίου του 1989 (Μπουζάκης Σ., 2012).    

 

2. Η Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών στην Ελλάδα 

Μετά τους Βαλκανικούς πολέμους και την απελευθέρωση της Μακεδονίας, της 

Θράκης, της Ηπείρου και των νησιών του Αιγαίου διπλασιάζεται τόσο η έκταση όσο 

και ο πληθυσμός της Ελλάδας. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος δεν παραλείπει να δώσει 

ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση. Ως  πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί 

να θεωρηθεί η αναδιοργάνωση του Μαράσλειου Διδασκαλείου και η απόφαση το 

1912 του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Εκπαιδεύσεως (Κ.Ε.Σ) 
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να εκπονήσει νέο πρόγραμμα Δημοτικού Σχολείου, Ανώτερου Παρθεναγωγείου και 

Διδασκαλείου κοριτσιών (Αντωνίου Χ,.2002). 

Ανάμεσα στα εκπαιδευτικά Νομοσχέδια και στις αντίστοιχες αιτιολογικές 

εκθέσεις (για τη Δημοτική Εκπαίδευση, τη Μέση Εκπαίδευση και τη Διοίκηση της 

Εκπαίδευσης), που ετοιμάζονταν από το καλοκαίρι του 1913 περιλαμβανόταν και 

αυτό που αφορούσε τα Διδασκαλεία (Γληνός, 1983). 

2.1.Τα  Μονοτάξια Διδασκαλεία (1913-1923) 

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έλλειψης δασκάλων, εκδίδεται  

το βασιλικό διάταγμα 1 της  5ης Σεπτεμβρίου 1913, με το οποίο ιδρύονται με το 

σχολικό έτος 1913-14 τρία μονοτάξια Διδασκαλεία Αρρένων  (Β.Δ 2/5.9.1913).  

Η φοίτηση στα Διδασκαλεία αυτά διαρκεί ένα έτος και ως έδρα λειτουργίας τους 

ορίζονται οι πόλεις : Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα (Αντωνίου Χ., 2002). 

Γίνονταν δεκτοί χωρίς εισιτήριες εξετάσεις όσοι είχαν Απολυτήριο Γυμνασίου 

τουλάχιστον «Καλώς» που ήταν αρτιμελείς και δεν υπερέβαιναν τo 25
ο
 έτος της 

ηλικίας τους. Σε κάθε  Διδασκαλείο δεν εγγράφονταν περισσότεροι από εξήντα 

σπουδαστές (Β.Δ.1/5.9.1913).  

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή, ο οποίος διδάσκει τα 

Παιδαγωγικά και την Ψυχολογία και από τόσους καθηγητές ή δασκάλους όσα είναι 

και τα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών μαθήματα (Μπουζάκης Σ., 1985).  

Ο Συντάκτης του προγράμματος των μαθημάτων των Διδασκαλείων αυτών 

θεωρεί δεδομένο ότι οι υποψήφιοι δάσκαλοι διαθέτουν ήδη μία εξάχρονη γενική 

μόρφωση, την οποία απόκτησαν στο Γυμνάσιο και γι’ αυτό δίνει βαρύτητα στην 

επαγγελματική τους κατάρτιση. Έτσι, τη σαφή προτεραιότητα στο πρόγραμμα αυτό 

έχουν τα μαθήματα δραστηριοτήτων τα οποία διδάσκονται επί σαράντα τέσσερις 

(52,4%) ώρες την εβδομάδα και στα δύο εξάμηνα, και ακολουθούν τα παιδαγωγικά 

και τα συγγενή μαθήματα με είκοσι οκτώ (33,3%) ώρες και τα μαθήματα ειδικότητας 

με δώδεκα (14,3%) ώρες. Το θεσμό των μονοταξίων υπερασπίστηκε  ο Δ. Γληνός με 

σειρά επτά άρθρων του  που δημοσιεύτηκαν στα μέσα περίπου Οκτωβρίου του 1914 

λίγο πριν αρχίσει στη Βουλή η συζήτηση των νομοσχεδίων για την εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση (Γληνός Δ.,1983). 

Κατά το σχολικό έτος 1913-14 αποφοίτησαν από τα μονοτάξια διδασκαλεία 

συνολικά εκατόν είκοσι ένας δάσκαλοι. Ένα χρόνο μετά και με τον νόμο 381 της 

19ης Νοεμβρίου 1914, αποφασίζεται ότι τα μονοτάξια διδασκαλεία μπορούν  να 
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προσαρτώνται σε κάποια ή σε όλα τα διδασκαλεία του κράτους ως τάξη στην οποία 

θα διδάσκονται Φιλοσοφικά, Παιδαγωγικά, Πρακτικά και Τεχνικά μαθήματα 

διάρκειας ενός έτους. Σε αυτή την «επιμορφωτική τάξη» θα μπορούσαν να 

εγγραφούν μετά από εισιτήριες εξετάσεις εν ενεργεία δάσκαλοι, οι οποίοι είναι 

απόφοιτοι γυμνασίου και οι οποίοι κατά το διάστημα της απουσίας τους από την 

υπηρεσία θα αναπληρώνονται από αδιόριστους δασκάλους. Επίσης θα μπορούσαν να 

εγγραφούν απόφοιτοι Γυμνασίου ή ισότιμης Ιερατικής Σχολής. Στους απόφοιτους 

χορηγείται πτυχίο δασκάλου (Ν.381/19.11.1914). Το πρόγραμμα μαθημάτων της 

«επιμορφωτικής τάξης» είναι πανομοιότυπο και ως προς τα μαθήματα που 

διδάσκονται και ως προς τις ώρες διδασκαλίας με το πρόγραμμα των Μονοταξίων 

Διδασκαλείων του 1913-14 (Β.Δ.6/8.11.1914). 

Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή του 1922 και την έλευση 1,5 σχεδόν 

εκατομμυρίου προσφύγων στην  Ελλάδα δεν θα εγκαταλειφθεί οριστικά μόνο η 

πολιτική της μεγάλης Ιδέας αλλά θα δημιουργηθούν πολλά και άλυτα  οικονομικά και 

κοινωνικά  προβλήματα (Βακαλόπουλος Α.,1990). 

Τα υπάρχοντα διδασκαλεία αδυνατούσαν να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες σε 

εκπαιδευτικό προσωπικό. Προκειμένου η Πολιτεία να λύσει αυτό το μεγάλο 

πρόβλημα, αναγνωρίζει ως δασκάλους όλους εκείνους τους πρόσφυγες οι οποίοι 

είχαν υπηρετήσει ως δάσκαλοι στα σχολεία της Μικράς  Ασίας κατά το τελευταίο 

σχολικό έτος και είχαν καταφύγει στη Ελλάδα μετά την 15η Αυγούστου 1922. 

Προκειμένου η Επαναστατική Επιτροπή, αποτελούμενη από τους  Γονατά και 

Πλαστήρα, να αποφύγει τη συνέχιση του διορισμού των δασκάλων που αναφέρθηκαν 

παραπάνω  αλλά και να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της εκπαίδευσης, 

αναθέτει σε ειδική επιτροπή να μελετήσει τα εκπαιδευτικά ζητήματα. Η Έκθεση της 

επιτροπής υποβάλλεται την 14η Ιουλίου 1923 στον Υπουργό Παιδείας και προτείνει 

την επαναφορά της Δημοτικής  Γλώσσας στις δυο πρώτες τάξεις του Δημοτικού 

Σχολείου, την συγγραφή  βοηθητικών και οδηγητικών βιβλίων για τους δασκάλους, 

τη σύσταση μονοτάξιων Διδασκαλείων, την ίδρυση της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, 

την αναδιοργάνωση του θεσμού της μετεκπαίδευσης των δασκάλων και την 

οργάνωση του Μαράσλειου  Διδασκαλείου σε πρότυπο Διδασκαλείο (Μπουζάκης 

Σ.,1994). 
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2.2. Τα Μονοτάξια Διδασκαλεία (1923-1929) 

 Οι προτάσεις της επιτροπής υλοποιούνται άμεσα και ο Υπουργός Παιδείας 

υποβάλλει στις 21 Ιουλίου 1923 προς ψήφιση σχέδιο νομοθετικού διατάγματος για 

την ίδρυση Μονοταξίων Διδασκαλείων. Στην εισηγητική του έκθεση ο Υπουργός 

υποστηρίζει ότι υπάρχει άμεση ανάγκη ίδρυσης  των μονοτάξιων διδασκαλείων, 

επειδή περισσότερα από χίλια διακόσια Δημοτικά Σχολεία κυρίως στη Μακεδονία 

παραμένουν κλειστά και περισσότεροι από χίλιοι πεντακόσιοι εν ενεργεία δάσκαλοι 

είναι απόφοιτοι της πρώτης τάξης Γυμνασίου ή και της τρίτης τάξης του Ελληνικού 

Σχολείου (Αντωνίου Χ.,2002). Λίγο αργότερα, σύμφωνα με το Νομοθετικό Διάταγμα 

2 της 6ης Αυγούστου 1923, καταργούνται οι προσαρτημένες «επιμορφωτικές τάξεις» 

στα διάφορα διδασκαλεία και ιδρύονται τα μονοτάξια (Ν.Δ.2/6.8.1923). Προκειμένου 

το Υπουργείο Παιδείας να εξασφαλίσει αρκετούς σπουδαστές για τα μονοτάξια 

διδασκαλεία, λαμβάνει τα εξής μέτρα: 1) Η έδρα των Ιδρυμάτων αυτών θα 

μετακινείται μετά την πάροδο  πέντε ετών  σε  διάφορες επαρχιακές πόλεις  που 

διαθέτουν πλήρες γυμνάσιο ή πρακτικό λύκειο ή Διδασκαλείο Δημοτικής 

Εκπαιδεύσεως 2) Επιδοτεί κάθε σπουδαστή με μηνιαία υποτροφία εξακοσίων 

δραχμών, με την προϋπόθεση να παραμείνει για τρία χρόνια σε μια νέο  

απελευθερωθείσα περιοχή της Ελλάδας, όπου και παρατηρούνταν η μεγαλύτερη 

έλλειψη σε δασκάλους (Μπουζάκης Σ.,1994). 

Σε αυτού του τύπου μονοτάξια διδασκαλεία εγγράφονται μετά από εισιτήριες 

εξετάσεις  στα μαθήματα της έκθεσης, της ανάγνωσης και της προφορικής ανάλυσης 

νεοελληνικού κειμένου: 1) δάσκαλοι που έχουν απολυτήριο γυμνασίου και 

εργάζονται χωρίς μονιμότητα  2) απόφοιτοι  γυμνασίου ή πρακτικού λυκείου. Οι 

υποψήφιοι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 25ο έτος της ηλικίας τους. Σε κάθε 

μονοτάξιο διδασκαλείο δεν μπορούσαν να εγγραφούν  σε κάθε  έτος περισσότεροι 

από τριάντα σπουδαστές  και δέκα σπουδάστριες (Ν.Δ.2/6.8.1923 άρθρο 3). 

Κατά τον συντάκτη του προγράμματος, στα μονοτάξια διδασκαλεία αυτής της 

περιόδου δίνεται προτεραιότητα στα μαθήματα δραστηριοτήτων που διδάσκονται επί 

σαράντα πέντε ώρες (52,9%) την εβδομάδα και στα δυο εξάμηνα όπως και στα 

παιδαγωγικά και συγγενή μαθήματα τα οποία διδάσκονται επί τριάντα δύο ώρες 

(37,7%) την εβδομάδα, ενώ στα μαθήματα  ειδικότητας αφιερώνει συνολικά μόνο 

οκτώ (9,4%) ώρες. Συγκριτικά με το πρόγραμμα των μονοταξίων του 1913-14, η 

ποσοστιαία αναλογία των μαθημάτων ειδικότητας μειώνεται στο νέο πρόγραμμα 
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κατά 34,3%, των παιδαγωγικών αυξάνεται κατά 12,9% και των μαθημάτων 

δραστηριότητας αυξάνεται κατά 1%. 

2.3. Τα Τριτάξια  Διδασκαλεία  1914-1924 

Ένα σχεδόν χρόνο μετά την κατάθεση του Νομοσχεδίου που σχετιζόταν με τα 

διδασκαλεία, στη Βουλή εκδίδεται το Βασιλικό Διάταγμα της 3ης Σεπτεμβρίου 1914, 

το οποίο ρυθμίζει την οργάνωση του νέου τύπου Τριταξίων Διδασκαλείων. 

Αποφασίζεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 1914-15 θα λειτουργούν συνολικά 

δεκατέσσερα Τριτάξια Διδασκαλεία , από τα οποία τα επτά θα είναι αρρένων  

(Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Σάμου, Λαμίας, Τρίπολης, Κοζάνης) και τα 

επτά θα είναι θηλέων (δύο κρατικά: Ηρακλείου και Θεσσαλονίκης, τέσσερα ιδιωτικά- 

αλλά αναγνωρισμένα από το κράτος –της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας: Αθηνών, 

Πατρών, Κέρκυρας, Λάρισας και ένα ιδιωτικό- αναγνωρισμένο από το κράτος- του 

Δήμου Πειραιώς (Β.Δ.5/18.11.1914).  

Για να εγγραφούν  στα Τριτάξια Διδασκαλεία οι υποψήφιοι πρέπει να είναι 

δεκαπέντε έως είκοσι ετών, να έχουν ενδεικτικά δευτέρας τάξης  τετραταξίου, ή 

τρίτης τάξης εξαταξίου Γυμνασίου ή αντίστοιχης τάξης αναγνωρισμένου 

Παρθεναγωγείου  ή να είναι απόφοιτοι κάποιου Υποδιδασκαλείου και να μην 

υπερβαίνουν τα τριάντα έτη  (Ν.381/1914). 

Στο νέο πρόγραμμα προβλέπεται για πρώτη φορά η διδασκαλία των μαθημάτων: 

Στοιχεία του ισχύοντος Δικαίου, Γεωπονικά, Πολιτική Οικονομία και Οικιακή 

Οικονομία. Σε ό,τι αφορά την κατανομή των ωρών κατά ομάδες μαθημάτων, τα 

μαθήματα ειδικότητας διδάσκονται και στα τρία έτη επί εξήντα ώρες (50%) την 

εβδομάδα στα Διδασκαλεία αρρένων και επί εξήντα ώρες (50,4%) στα Διδασκαλία 

θηλέων, τα μαθήματα δραστηριοτήτων επί τριάντα εννέα ώρες (32,5%) στα 

Διδασκαλεία  αρρένων και επί τριάντα οκτώ ώρες (32,%) στα Διδασκαλεία θηλέων 

και τα Παιδαγωγικά και Συγγενή επί είκοσι-μία ώρες (17,5%) στα Διδασκαλεία 

αρρένων και επί είκοσι μία ώρες (17,6%) στα Διδασκαλεία  θηλέων. Συγκριτικά με το 

Πρόγραμμα του Τετραταξίου Μαρασλείου του 1910, στο νέο Πρόγραμμα η 

ποσοστιαία αναλογία των μαθημάτων Δραστηριότητας αυξάνεται κατά 5,2% των 

Παιδαγωγικών και Συγγενών αυξάνεται κατά 0,6%, ενώ των μαθημάτων Ειδικότητας 

μειώνεται κατά 3,3%. 

Στα Διδασκαλεία αυτά το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από τον Διευθυντή, 

τον Υποδιευθυντή, δύο Φιλολόγους, ένα Θεολόγο, ένα Μαθηματικό, ένα Φυσικό, 
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έναν Καθηγητή της Μουσικής, έναν της Ιχνογραφίας, έναν των Τεχνικών και έναν 

της Γυμναστικής (Μπουζάκης Σ.,1994). Δηλαδή τα νέα εκπαιδευτικά  ιδρύματα 

διαθέτουν έξι  καθηγητές λιγότερο από ό,τι  διέθετε  το Μαράσλειο Διδασκαλείο 

Αθηνών το 1910. Αυτή  η μείωση του αριθμού των διδασκόντων στα νέου τύπου 

Διδασκαλεία οφείλεται και στη μείωση των ετών φοίτησης και  κυρίως στην αύξηση 

του αριθμού των Τριταξίων Διδασκαλείων. 

2.4. Η  Παιδαγωγική Ακαδημία 1924-1925  και  το  Μαράσλειο  Διδασκαλείο 

1923-1926 

Η ίδρυση της  Π.Α. το 1920, με διευθυντή τον  Δ. Γληνό  και η οργάνωση του 

Μαρασλείου  σε πρότυπο Διδασκαλείο προσαρτημένο στην Π.Α., με Διευθυντή τον 

Α. Δελμούζο από το 1923 και υποδιευθυντή τον Μ. Παπαμαύρο, ανταποκρίνονται 

στις προτάσεις της «εκπαιδευτικής επιτροπής» του 1923 για βελτίωση των 

εκπαιδευτικών πραγμάτων της χώρας. Παράλληλα, συστήνουν κάτω από ευνοϊκές 

πολιτικές συγκυρίες μια κίνηση των πρωτεργατών του εκπαιδευτικού ομίλου (Ε.Ο.) 

για την εδραίωση των απόψεών τους και την προώθηση της εκπαιδευτικής 

μεταρρύθμισης, για τη ριζική λύση του προβλήματος της εκπαίδευσης των 

υποψήφιων δασκάλων (Γέρου Θ.,1981). 

Η  σχέση που υπάρχει μεταξύ της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, του Μαράσλειου 

Διδασκαλείου  και με τα προσαρτημένα  πρότυπα Δημοτικά Σχολεία (ένα Εξατάξιο 

και ένα Μονοτάξιο) στο Μαράσλειο είναι σαφής: Οι μετεκπαιδευόμενοι στην 

Παιδαγωγική Ακαδημία, σύμφωνα με τις νέες  παιδαγωγικές αντιλήψεις και σύμφωνα  

με τις ιδέες του  εκπαιδευτικού Δημοτικισμού για την καθιέρωση  της Δημοτικής 

Γλώσσας  στο σχολείο και για τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης  προς τη 

νεοελληνική  πραγματικότητα, θα διδάσκουν στο Μαράσλειο ως «δόκιμοι» και μετά 

το τέλος των σπουδών τους θα στελεχώνουν τα διδασκαλεία του κράτους. Οι 

υποψήφιοι δάσκαλοι του Μαρασλείου  θα διδάσκουν με τη σειρά τους ως «δόκιμοι» 

στα δύο προσαρτημένα σε αυτό πρότυπα Δημοτικά, και θα εφαρμόζουν στην πράξη 

όσα διδάχτηκαν.  

Αυτοί που εγγράφονται  στο Τετρατάξιο Μαράσλειο μετά από επιτυχία στις 

εισιτήριες εξετάσεις  οφείλουν να είναι αρτιμελείς, ηλικίας  δεκατεσσάρων έως  

δεκαέξι ετών και να έχουν Ενδεικτικό πρώτης τάξης Τετραταξίου Γυμνασίου ή 

αντίστοιχης  τάξης  Εξαταξίου  Γυμνασίου ή Πρακτικού Λυκείου. 

Τα μαθήματα που διδάσκονται  είναι τα ίδια με αυτά που διδάσκονται και στα 

υπόλοιπα Τριτάξια Διδασκαλεία. Για την Πρακτική Άσκηση των υποψήφιων 
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δασκάλων είναι προσαρτημένα στο Μαράσλειο δύο μεικτά πρότυπα δημοτικά 

σχολεία, από τα οποία το ένα είναι εξατάξιο και το άλλο μονοτάξιο. 

Το διδακτικό προσωπικό αποτελείται από το διευθυντή, τον υποδιευθυντή, δύο 

φιλολόγους, ένα φυσικό, έναν καθηγητή  γεωπονικών, έναν καθηγητή της ωδικής, 

έναν της  χειροτεχνίας και έναν της  γυμναστικής. Τα μαθήματα των Θρησκευτικών, 

των Μαθηματικών, της  Γαλλικής Γλώσσας, των Στοιχείων  Ισχύοντος Δικαίου και 

της Πολιτικής Οικονομίας διδάσκουν Καθηγητές της μέσης εκπαίδευσης που 

υπηρετούν στην Αθήνα. 

   Ο Δ. Γληνός προσδοκούσε ότι τα  Πολυτάξια Διδασκαλεία «θα μορφώσουν 

τους τελειότερους δασκάλους» (Αντωνίου Χ.,2002). Τα Πεντατάξια και Εξατάξια 

Διδασκαλεία ιδρύονται σύμφωνα με τι Νόμο 3182 της 7ης Αυγούστου 1924, ενώ 

παράλληλα συνεχίζουν τη λειτουργία τους και τα μονοτάξια που είχαν ιδρυθεί ένα 

χρόνο  πριν (Ν.3182/1.9.1924). 

2.5.Τα  Πεντατάξια Διδασκαλεία (1924-1929) 

Όσοι εγγράφονται στα Πεντατάξια Διδασκαλεία  οφείλουν να είναι αρτιμελείς, να 

έχουν συμπληρώσει το δέκατο τρίτο έτος της ηλικίας τους και να έχουν Απολυτήριο 

της τρίτης τάξης των Ελληνικών Σχολείων (τέσσερα έτη στο Δημοτικό και τρία στο 

Ελλληνικό)(Ν.3182/1.9.1924). 

  Για το λόγο αυτό τα Πεντατάξια ιδρύονται μόνο στις περιοχές όπου ισχύει το 

σύστημα των Ελληνικών Σχολείων και των Τετρατάξιων Γυμνασίων δηλαδή στην 

Παλαιά Ελλάδα και στην Ήπειρο. Σε Πεντατάξια μετατρέπονται τα Τριτάξια 

Διδασκαλεία της Τρίπολης, των Ιωαννίνων και των Αθηνών (Μαράσλειο). 

Σαφή προτεραιότητα στο Πρόγραμμα αυτό κατέχουν τα μαθήματα ειδικότητας, 

τα οποία διδάσκονται επί εκατόν τρεις ώρες (58,2%) την εβδομάδα στις πέντε τάξεις. 

Από τις ώρες αυτές οι τριάντα έξι (20,3%) είναι αφιερωμένες στη διδασκαλία των 

Ελληνικών και οι εννέα (5,1%) στη διδασκαλία μιας Ξένης Γλώσσας. Τα μαθήματα 

δραστηριοτήτων διδάσκονται επί πενήντα ώρες (28,2%) την εβδομάδα και τα 

Παιδαγωγικά και Συγγενή επί εικοσιτέσσερις (13,6%) (Δελμούζος Α.,1929). 

2.6. Εξατάξια Διδασκαλεία (1924-1929) 

Οι εγγραφόμενοι στα εξατάξια Διδασκαλεία οφείλουν, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό 

Νόμο 3182 της 7ης Αυγούστου 1924 , να είναι αρτιμελείς, να έχουν συμπληρώσει το 

δωδέκατο έτος της ηλικίας τους και να είναι απόφοιτοι του Εξαταξίου Δημοτικού 

Σχολείου (δηλαδή μετά την αποφοίτησή τους τόσο από τα  Πεντατάξια όσο και από 
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τα Εξατάξια οι υποψήφιοι δάσκαλοι θα έχουν σπουδάσει συνολικά δώδεκα έτη). Για 

το λόγο αυτό τα Εξατάξια Διδασκαλεία οργανώνονται στις πόλεις όπου υπάρχει το 

σύστημα των εξαταξίων Δημοτικών Σχολείων και των Εξαταξίων Γυμνασίων, 

δηλαδή στις περιοχές της Μακεδονίας, της Κρήτης και των νησιών του Αιγαίου. 

Τέτοια Διδασκαλεία ιδρύονται για πρώτη φορά στη Φλώρινα, στις Σέρρες (θηλέων), 

στην Καστοριά, στη Δράμα και στην Αλεξανδρούπολη. Με βάση το πρόγραμμα 

μαθημάτων των Εξαταξίων Διδασκαλείων, τα μαθήματα ειδικότητας διδάσκονται 

συνολικά επί εκατόν έντεκα ώρες (61,7%) την εβδομάδα, τα μαθήματα 

δραστηριοτήτων επί πενήντα μία ώρες (28,3%) και τα Παιδαγωγικά και Συγγενή επί 

δεκαοκτώ (10%) (Ν.3182/1.9.1924).   

Η διδασκαλία των Παιδαγωγικών και Τεχνικών μαθημάτων κατ’ 

αποκλειστικότητα στο τελευταίο έτος δεν αποτελεί σύμπτωση αλλά υπακούει στην 

άποψη του «εμπνευστή» του τύπου αυτών των Διδασκαλείων, του Α. Δελμούζου, ο 

οποίος και θεωρούσε ότι «για να μπουν αληθινά οι δασκαλιστές στο μηχανισμό του 

Δημοτικού  Σχολείου  και για να νοιώσουν βαθύτερα το πνεύμα του και την αποστολή 

του, πρέπει στην τελευταία τάξη να είναι πια σαν δόκιμοι δημοδιδάσκαλοι και την 

τελευταία τριμηνία να παίρνουν υπεύθυνα τακτική εργασία στα πρότυπα» (Δελμούζος 

Α.,1929).  

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στο τελευταίο έτος, κατά τη διάρκεια των πρώτων 

τεσσάρων ετών φοίτησης τα Ιδρύματα αυτά δίνουν αποκλειστική προτεραιότητα στη 

γενική μόρφωση των υποψήφιων δασκάλων. Ο συντάκτης του Προγράμματος 

συμφωνεί απολύτως  με τις απόψεις του Δελμούζου που έκρινε ότι «Το Πεντατάξιο 

Διδασκαλείο, εκτός από τον επαγγελματικό του σκοπό, έχει ακόμα σκοπό να δώσει και 

να συμπληρώσει όσα στοιχεία από τη γενική μόρφωση είναι απαραίτητα για έναν 

μελλοντικό δάσκαλο. Τέλος πρέπει να γυμνάσει τις τεχνικές του δεξιότητες ως το σημείο 

που να μπορεί να τις μεταχειρίζεται στη διδασκαλία του με καλά αποτελέσματα. H 

διδασκαλία των Παιδαγωγικών και Τεχνικών μαθημάτων κατ’ αποκλειστικότητα στο 

τελευταίο έτος» (Δελμούζος Α.,1929). 

Άρα τα προγράμματα σπουδών των Διδασκαλείων πρέπει αναγκαστικά να είναι 

διαφορετικά από τα αντίστοιχα των Γυμνασίων και να ανταποκρίνονται πλήρως στις 

απαιτήσεις της γενικής μόρφωσης που πρέπει να διαθέτουν μελλοντικοί δάσκαλοι. 

     Εάν κρίνει κανείς την εκπαίδευση των δασκάλων με βάση τα έτη φοίτησης στα 

Διδασκαλεία των τριών τύπων κατά το 1923 και 1924, δηλαδή στα Μονοτάξια στα 

Πεντατάξια και στα Εξατάξια, διαπιστώνει την ύπαρξη μιας ισοδυναμίας 
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«προσόντων»: Όλοι  οι απόφοιτοι των παραπάνω διδασκαλείων διαθέτουν δωδεκαετή 

γενική και επαγγελματική εκπαίδευση. 

2.7. Τα Διδασκαλεία Θηλέων 

Σύμφωνα με το νόμο περί Δημοτικών Σχολείων» του  1834,  οι Ελληνίδες είχαν 

το δικαίωμα να εκπαιδεύονται ως δασκάλες στο μοναδικό Διδασκαλείο του κράτους. 

Παρόλα αυτά, απέφευγαν να φοιτήσουν σε αυτό και προσέρχονταν μόνο στις 

πτυχιακές  εξετάσεις. Με τον τρόπο αυτόν το Διδασκαλείο εκπλήρωνε βέβαια το 

σκοπό του για την εξέταση και τη βαθμολόγηση, όμως δεν μπορούσε να εκπληρώσει 

τον κύριο σκοπό του που ήταν η εκπαίδευση των διδασκαλισσών (Μπουζάκης 

Σ./Τζήκας Χ., 1996). 

      Προκειμένου να εισαχθεί κάποια μαθήτρια σε σχολείο της φιλεκπαιδευτικής 

εταιρείας πρέπει να έχει συμπληρώσει το 11ο έτος της ηλικίας της και να έχει 

αποφοιτήσει από το Δημοτικό Σχολείο. Τα κορίτσια που τελειώνουν τις καθορισμένες 

από τον κανονισμό της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας πέντε τάξεις του παρθεναγωγείου 

λαμβάνουν μέρος  στις πτυχιακές εξετάσεις. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από 

μια Επιτροπή που αποτελείται από το Διευθυντή του Διδασκαλείου και από τους 

διδάσκοντες στην ανώτερη τάξη του Παρθεναγωγείου. Μετά την επιτυχή διεξαγωγή 

των εξετάσεων αυτών, απονέμεται στις αποφοίτους το πτυχίο της δασκάλας (Ζιώγου-

Καραστεργίου Σ.,1986). 

Σκοπός των διδασκομένων μαθημάτων σε αυτά τα παρθεναγωγεία είναι «η ηθική 

κυρίως μόρφωσις των νεανίδων και η προπαρασκευή αυτών εις το Διδασκαλικόν 

έργον» (Β.Δ.1/24.4.1881) 

Στις ανώτερες τάξεις των παραπάνω Ιδρυμάτων, δηλαδή στην Τετάρτη και στην 

Πέμπτη διδάσκονται τα εξής παιδαγωγικά μαθήματα:1) Εμπειρική ψυχολογία μετά 

στοιχειώδους Λογικής 2) Παιδαγωγική 3)Διδακτική και Μεθοδική με ασκήσεις σε 

κάθε τάξη του προσαρτημένου σε κάθε παρθεναγωγείο Δημοτικό Σχολείο 

(Β.Δ.1/24.4.1881). 

Στις πτυχιακές εξετάσεις περιλαμβάνεται η εξέταση των εξής μαθημάτων: 

Θρησκευτικών, Παιδαγωγικών, Μεθοδολογίας και Πρακτικής Διδασκαλίας, 

Ελληνικής  Γλώσσας, Φυσικομαθηματικών, Τεχνικών, Ιστορίας και  Γεωγραφίας 

(Β.Δ.1/24.4.1881).   

Οι Ελληνίδες  δασκάλες συνεχίζουν να  εκπαιδεύονται αποκλειστικά στα 

συντηρούμενα από τη Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία ιδιωτικά, αλλά αναγνωρισμένα από 
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το κράτος Διδασκαλεία, ως το 1914. Το πρόβλημα της εκπαίδευσης των 

διδασκαλισσών τίθεται επί νέας βάσης στην εισηγητική έκθεση του νομοσχεδίου 

«Περί Διδασκαλείων της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», που καταθέτει στη Βουλή την 

20
η
 Νοεμβρίου 1913 ο Υπουργός Παιδείας της Κυβέρνησης των Φιλελευθέρων Ι. 

Τσιριμώκος. 

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η Ελλάδα παρουσίαζε συνεχώς πλεόνασμα 

διδασκαλισσών και έλλειψη αρρένων δασκάλων, επειδή ποτέ κατά το παρελθόν δεν 

υπήρχε μια συγκροτημένη και συντονισμένη εκπαιδευτική πολιτική στο θέμα της 

εκπαίδευσης των δασκάλων. Προκειμένου να λυθεί οριστικά το ζήτημα αυτό, ο 

Υπουργός εισηγείται στη Βουλή όλοι οι  δάσκαλοι του Κράτους  Άρρενες και Θήλεις  

πρέπει να λαμβάνουν την ίδια  κατά το δυνατό μόρφωση. Πράγματι, από το 1910 και 

σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα 1 της 20
ης

 Σεπτεμβρίου 1914, οι δασκάλες 

μπορούν να εκπαιδεύονται όχι μόνο στα παραπάνω αναγνωρισμένα από το κράτος 

ιδιωτικά Διδασκαλεία, αλλά και στα δύο δημόσια Τριτάξια Διδασκαλεία Θηλέων του 

Ηρακλείου και της Θεσσαλονίκης (Β.Δ.1/20.9.1914). 

Στα παραπάνω τριτάξια διδασκαλεία, όπως και στα αναγνωρισμένα, οι υποψήφιες 

πρέπει να έχουν ενδεικτικό δευτέρας τάξεως Τετραταξίου ή τρίτης τάξεως εξαταξίου 

γυμνασίου (θα διαθέτουν δηλαδή και στις δυο περιπτώσεις εννεαετή γενική 

μόρφωση: Τέσσερα έτη στο δημοτικό, τρία έτη στο ελληνικό σχολείο και δυο στο 

γυμνάσιο, ή έξι  έτη στο δημοτικό και τρία στο γυμνάσιο). Το πρόγραμμα μαθημάτων 

είναι το ίδιο με το αντίστοιχο των Τριταξίων διδασκαλείων που ιδρύονται κατά το 

ίδιο έτος. 

Το πέρασμα της μόρφωσης των διδασκαλισσών από την ιδιωτική στην κρατική 

πρωτοβουλία μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια αξιόλογη τομή στα εκπαιδευτικά 

πράγματα της νεώτερης Ελλάδας, όχι γιατί έτσι επιτυγχάνεται η βελτίωση της 

εκπαίδευσής τους, αλλά επειδή η επαγγελματική τους κατάρτιση εξισώνεται νομικά 

με την αντίστοιχη των αρρένων δασκάλων. Από τη σκοπιά αυτή, η προσφορά του 

εκπαιδευτικού ομίλου γενικά και ειδικότερα του συντάκτη της εισηγητικής έκθεσης 

και του αντίστοιχου Νομοσχεδίου για τα Διδασκαλεία, δηλαδή του Δ. Γληνού, πρέπει 

να θεωρηθεί πράγματι ανεκτίμητη. Δέκα χρόνια  αργότερα και σύμφωνα με το 

διάταγμα  2 της 14ης Οκτωβρίου 1924, ιδρύεται και το εξατάξιο Διδασκαλείο 

Θηλέων στις Σέρρες. Το Διδασκαλείο Θηλέων Ηρακλείου καταργείται το 1926 , το 

Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης καταργείται το 1931, ενώ το Διδασκαλείο 
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Αρρένων Θεσσαλονίκης  και το Διδασκαλείο Θηλέων Σερρών μετατρέπονται το 1931 

σε μεικτά (Γληνός Δ.,1983).   

2.8. Παιδαγωγικές Ακαδημίες (1933-1990) 

2.8.1. Η ίδρυση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών 

Μετά την εκλογική ήττα των Φιλελευθέρων, τη διακυβέρνηση της χώρας 

αναλαμβάνει από τον Μάρτιο του 1933 έως και τον Φεβρουάριο του 1935 η υπό τον 

αρχηγό του Λαϊκού Κόμματος Π. Τσαλδάρη κυβέρνηση συνασπισμού των 

κομμάτων: Λαϊκού, Εθνικού Ριζοσπαστικού και Ελευθεροφρόνων (Οικονόμου 

Ν.,1977). 

Αντίθετος προς τις ιδέες του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού, όπως είχαν εκφραστεί 

μέσα από το εκπαιδευτικό μεταρρυθμιστικό έργο της περιόδου 1929-1931, ο νέος 

Υπουργός  Παιδείας  Θ. Τουρκοβασίλης  θα διακηρύξει ενώπιον του Κοινοβουλίου 

ότι θα θεωρούσε ευτυχή τον εαυτό του αν κατορθώσει να σταματήσει την εκπαίδευση 

από τον κατήφορο στον οποίο την ώθησαν οι περίφημοι μεταρρυθμιστές οι οποίοι 

είχαν τη συνδρομή του Κόμματος των Φιλελευθέρων (Οικονόμου Ν.,1977). 

Έτσι ο Υπουργός  Παιδείας έχοντας αυτές τις ιδέες  δεν ήταν δυνατόν να 

επιτρέψει τη συνέχιση της λειτουργίας του ενιαίου τύπου Πεντατάξιων 

Διδασκαλείων, όπου οι μελλοντικοί δάσκαλοι θα εκπαιδεύονταν με βάση την κοινή  

ομιλουμένη  τη Δημοτική Γλώσσα και θα προσανατολίζονταν ιδεολογικά προς τη 

νεοελληνική πραγματικότητα. Γι’ αυτό μόλις δυο μήνες μετά την ανάληψη εξουσίας 

στις 10 Μαϊου 1933, ο Υπουργός θα καταθέσει στη Βουλή σχέδιο νόμου «Περί 

ιδρύσεως  Παιδαγωγικών Ακαδημιών» και κατάργησης των Διδασκαλείων (Ν.5911 

της 18/11/1933).  

Στην εισηγητική έκθεση που συνόδευε το παραπάνω Νομοσχέδιο, την οποία είχε 

συντάξει ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και εμπνευστής των 

Ελληνικών Παιδαγωγικών Ακαδημιών Γεώργιος Ν. Παλαιολόγος, ο Υπουργός Θ. 

Τουρκοβασίλης υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη εκπαίδευση των μελλοντικών 

δασκάλων υπακούει στα πορίσματα της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης, 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες και το συμφέρον της «Εθνικής Λαϊκής Παιδείας» και 

συμφωνεί με τις έρευνες και τις αποφάσεις των μεγάλων πολιτισμένων κρατών.      

Κύριο χαρακτηριστικό της εκπαίδευσης αυτής είναι ο διαχωρισμός της γενικής 

μόρφωσης από την επαγγελματική κατάρτιση και ο καθορισμός ως προπαιδείας της 

πλήρους γυμνασιακής (Μπουζάκης Σ./Τζήκας Χ.,1996). 
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Σύμφωνα με την ίδια εισηγητική έκθεση υπέρ της γυμνασιακής προπαιδείας 

συνηγορούν λόγοι κοινωνικοί, διότι η άρτια μόρφωση και η κοινωνική προβολή του 

δασκάλου συνεπάγεται και την προαγωγή του όλου πολιτιστικού επιπέδου του 

ελληνικού έθνους, λόγοι ηθικοί και ψυχολογικοί επειδή η ενσυνείδητη επιλογή του 

διδασκαλικού επαγγέλματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά το 17ο και 18ο 

έτος της ηλικίας του, το έτος που συμπίπτει με το χρόνο αποφοίτησης από το 

Γυμνάσιο. Επίσης λόγοι παιδαγωγικοί και μορφωτικοί, διότι η αποφοίτηση από το 

Γυμνάσιο βοηθάει τους μελλοντικούς δασκάλους να γνωρίσουν καλύτερα τα 

πολιτιστικά αγαθά του κλασικού πολιτισμού, τις εφαρμοσμένες επιστήμες, τη 

μητρική και κάποια ξένη γλώσσα. Με την ίδρυση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών θα 

γίνεται καλύτερη επιλογή των μελλοντικών δασκάλων, διότι θα υπάρχει ευχέρεια 

επιλογής μεταξύ πολλών αποφοίτων Γυμνασίου για λίγες θέσεις. Στις εισιτήριες 

εξετάσεις θα γίνονται δεκτοί  μόνο όσοι έχουν στο απολυτήριό τους  βαθμό 

τουλάχιστον «καλώς» και διαγωγή «Κοσμιωτάτη». Επίσης στα περισσότερα κράτη 

του κόσμου (Ευρώπη, Αμερική, Ρωσία) οι δάσκαλοι είναι απόφοιτοι Γυμνασίου.      

Τέλος, υπέρ της ιδρύσεως περιορισμένου αριθμού Παιδαγωγικών Ακαδημιών 

συνηγορεί το γεγονός ότι με την κατάργηση του μεγάλου αριθμού Διδασκαλείων  θα 

προκύψουν σημαντικές οικονομικές  ωφέλειες  για το κράτος και θα λυθεί παράλληλα 

το πρόβλημα του μεγάλου αριθμού των αδιόριστων δασκάλων (Μπουζάκης 

Σ./Τζήκας Χ.,1996). 

Στις 7 Σεπτεμβρίου 1933, η κοινοβουλευτική επιτροπή της Γερουσίας, που ήταν 

αρμόδια για τα θέματα  παιδείας,  κατέθεσε στη  Γερουσία την έκθεσή της σχετικά με 

το σχέδιο νόμου περί Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Ο εισηγητής της επιτροπής Σ. 

Παπαβασιλείου, αφού επισήμανε την ανάγκη για ανώτερη μόρφωση  του λαού και 

των δασκάλων εξαιτίας της διαμόρφωσης των νέων συνθηκών που προέκυψαν μετά 

τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, επικέντρωσε την προσοχή του στο παράδειγμα της 

Γερμανίας. Προέκυψε ότι τα ιδρύματα στα οποία μορφώνονταν οι Δημοδιδάσκαλοι, 

τα Διδασκαλεία δεν ανταποκρίνονται πλέον στις νέες μορφωτικές ανάγκες του λαού. 

Οι δημοδιδάσκαλοι έπρεπε να  τύχουν και αυτοί ανώτερης μορφώσεως (Αντωνίου Χ., 

1996). 

Ο  εισηγητής της επιτροπής Σ. Παπαβασιλείου εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι 

μελλοντικοί δάσκαλοι θα εκπαιδεύονται αρτιότερα στις παιδαγωγικές ακαδημίες απ’ 

ό,τι στα  διδασκαλεία και την στηρίζει στα εξής επιχειρήματα: στο ότι οι υποψήφιοι 

θα διαθέτουν γυμνασιακή κατάρτιση, στο ότι θα γίνονται δεκτοί στις Παιδαγωγικές 
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Ακαδημίες  μετά από επιλογή με εξετάσεις και στο ότι θα έχουν στο απολυτήριό τους 

διαγωγή Κοσμιωτάτη (Αντωνίου Χ.,1996). 

Η ομόφωνη απόφαση των αντίπαλων πολιτικών κομμάτων για την ίδρυση των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών θα μπορούσε να αποδοθεί σε τέσσερις λόγους. Ο πρώτος 

λόγος είναι η έλξη που ασκούσε στους άμεσα ενδιαφερόμενους αλλά και στο 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο η ιδέα ότι οι δάσκαλοι θα εκπαιδεύονταν σε Ανώτερες 

Σχολές. Αυτό θα σήμαινε ταυτόχρονα την αύξηση του κοινωνικού στάτους των 

δασκάλων, αφού ο χρόνος της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης θα 

ανέρχονταν για πρώτη φορά στην ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης σε 

δεκατέσσερα έτη (έξι έτη στο Δημοτικό, έξι στο Γυμνάσιο και δύο στις  

Παιδαγωγικές Ακαδημίες) (Αντωνίου Χ.,1996).  

Ο δεύτερος  λόγος  είναι το μεγάλο οικονομικό όφελος  που θα είχε το κράτος 

από την ίδρυση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών, αφού δεν θα χρειαζόταν πια να 

συντηρεί τα πολυδάπανα Διδασκαλεία αλλά μόνο τις προβλεπόμενες από τον νόμο 

5802 του 1933  έξι (6) Παιδαγωγικές  Ακαδημίες, οι οποίες θα δέχονταν αποφοίτους 

από τα πολυάριθμα Γυμνάσια (Παλαιολόγος Γ.,1958). 

Ο τρίτος λόγος είναι η μεγάλη επίδραση που ασκούσε στην ελληνική εκπαίδευση 

η γερμανική παιδαγωγική επιστήμη. Οι περισσότεροι Έλληνες παιδαγωγοί ήταν 

θετικά επηρεασμένοι από την πρόοδο των εκπαιδευτικών πραγμάτων στη Γερμανία 

και  δεν δυσκολεύτηκαν να πείσουν και τους πολιτικούς ότι η εκπαίδευση των 

δασκάλων έπρεπε να εναρμονιστεί με τις διεθνείς παιδαγωγικές εξελίξεις, 

προκειμένου οι δάσκαλοι να ανταποκρίνονται πληρέστερα στις σύγχρονες κοινωνικές 

απαιτήσεις (Παλαιολόγος Γ., 1958). 

Ο τέταρτος λόγος είναι η  αντίδραση του κυβερνώντος συνασπισμού του Παναγή 

Τσαλδάρη που ολοφάνερα υποστήριζε την καθαρεύουσα, «προς το κίνημα του 

Δημοτικισμού που είχε κατακλείσει τότε τα Διδασκαλεία και προς την δημοτική 

γλώσσα» (Αντωνίου Χ.,1996). 

2.8.2.H αριθμητική εξέλιξη των Παιδαγωγικών Ακαδημιών 

Ο Ιδρυτικός νόμος 5802 του 1933 προέβλεπε τη σύσταση μόνο των εξής έξι (6) 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Τρίπολης, Λαμίας 

και Αλεξανδρούπολης.  Όμως ο αριθμός των  Παιδαγωγικών Ακαδημιών όχι μόνο 

δεν παρέμεινε ο προβλεπόμενος από το νόμο, αλλά κατά τη διάρκεια των πενήντα 

επτά περίπου χρόνων λειτουργίας  των Σχολών αυτών υπερδιπλασιάστηκε. 
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Κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος 1934-1935 λειτουργούν επτά (7) Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες, ιδρύεται δηλαδή και η Π.Α. Ηρακλείου, κατά το 1936-37 λειτουργούν 

εννέα  Π.Α. καθώς προστίθενται οι ιδιωτικές  Π.Α. (Θηλέων) Αρσάκειος Αθηνών και 

Αρσάκειος Πατρών της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Κατά το 1938-39 ο αριθμός 

Π.Α. αυξάνεται σε δέκα, καθώς ιδρύεται και η ιδιωτική Π.Α. (Θηλέων) του Δήμου 

Πειραιώς. Το 1941-42 ο αριθμός των Π.Α. ανέρχεται σε έντεκα, καθώς αρχίζει τη 

λειτουργία της και η Π.Α. Φλώρινας. Το 1950-51 οι Π.Α. γίνονται δώδεκα, καθώς 

ιδρύεται η Π. Α. Μυτιλήνης. Κατά το ακαδ. έτος 1958-59 λειτουργούν συνολικά 

δεκατέσσερις  Π.Α., προστίθενται δηλαδή  και οι Π.Α. της Ρόδου και της Λάρισας και 

κατά το 1967-68 λειτουργούν δεκαπέντε Π.Α. με εικοσιπέντε τμήματα, καθώς 

προστίθεται και η Π.Α. Καρδίτσας (Β.Δ. 504/9.12.1965) 

Η αύξηση του αριθμού των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και η έδρα τους 

συνδέονται με την παρέμβαση πολιτικών και τοπικών παραγόντων για εξυπηρέτηση 

συμφερόντων της περιφέρειάς τους, με το σκεπτικό  ότι έτσι παρέχονται ευκαιρίες για 

εκπαίδευση σε υποψήφιους δασκάλους από τις επαρχιακές πόλεις. Με την προοπτική 

ότι θα επηρεάσουν θετικά την πνευματική και πολιτισμική ζωή της επαρχίας δίνοντας 

ερεθίσματα για μόρφωση και για την εθνική και πνευματική θωράκιση ορισμένων 

περιοχών. Σε αυτή την περίπτωση συμπεριλαμβάνεται η Παιδαγωγική  Ακαδημία  

Φλώρινας  καθώς  ιδρύεται και λειτουργεί μέσα στο χειμώνα του 1941, εποχή 

δύσκολη,  εξαιτίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου για να προστατέψει τους Έλληνες  

της Δυτικής  Μακεδονίας οι οποίοι δοκιμάζονταν από την  ξένη προπαγάνδα  ενάντια 

του  Έθνους (Αντωνίου Χ.,1994). 

Μετά την απόφαση βάσει του βασιλικού διατάγματος 345 της 18
ης

 Μαϊου 1971 

για κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών : Μαρασλείου Αθηνών, Ραλλείου 

Πειραιώς (θηλέων), Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας και Ρόδου και συγχώνευσή τους 

αντίστοιχα με τις  Παιδαγωγικές  Ακαδημίες  Λαμίας,  Τρίπολης,  Φλώρινας,  

Λάρισας  και  Ηρακλείου Κρήτης συνεχίζουν από το ακαδ. έτος 1971-72 έως το 

ακαδ. έτος 1974-1975 να λειτουργούν συνολικά δέκα Παιδαγωγικές Ακαδημίες.    

Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες Μαράσλειος Αθηνών, Ράλλειος Πειραιώς, 

Θεσσαλονίκης και Ρόδου επανιδρύονται αμέσως μετά την μεταπολίτευση του 1974 

και σύμφωνα με το Νόμο 156 της 4
ης

 Σεπτεμβρίου 1975, ενώ δεν επανιδρύεται η 

Παιδαγωγική  Ακαδημία  Καρδίτσας. Έτσι από το ακαδ. έτος 1975-1976 έως το  

ακαδ. έτος 1983-1984 λειτουργούν συνολικά δεκατέσσερις  Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες: Μαράσλειος Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Λάρισας, Λαμίας, 
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Φλώρινας,  Αλεξανδρούπολης, Τρίπολης,  Μυτιλήνης,  Ρόδου, Ηρακλείου Κρήτης 

και οι τρείς ιδιωτικές θηλέων: Αρσάκειος (Παλαιού Ψυχικού) Αθηνών, Αρσάκειος 

Πατρών και  Ράλλειος Πειραιώς. 

Στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του 

Προεδρικού Διατάγματος 320 του 1983 εγγράφονται για τελευταία φορά σπουδαστές 

ως πρωτοετείς κατά το ακαδ. έτος 1985-86. Η λειτουργία των παραπάνω 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών παύει από το ακαδ. έτος 1988-89. (Π.Δ.320/7.9.1983) 

 

2.9.Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

2.9.1.Η συζήτηση (1974-1982) 

Αμέσως μετά τη μεταπολίτευση το 1974, το αίτημα για εκπαιδευτική 

μεταρρύθμιση προβάλλεται ως επιτακτική ανάγκη. Με πρωτοβουλία της 

νεοεκλεγείσας Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας συγκροτείται στις 8 Φεβρουαρίου 

1975 Επιτροπή Παιδείας με σκοπό να μελετήσει τα προβλήματα της Γενικής  

Παιδείας και της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, να βάλει στόχους και να προβεί στην 

υλοποίησή τους. Αυτή η επιτροπή συστήθηκε από εκπαιδευτικούς μεγάλου κύρους ή 

εν ενεργεία ή συνταξιούχους (Αντωνίου Χ.,1996).  

Μετά από εργασία αρκετών μηνών η επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε το έργο της, 

έδωσε τα πορίσματά της στο Υπουργείο Παιδείας. Τα βασικά της συμπεράσματα 

είναι ότι από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο 

χάθηκε πολύτιμος χρόνος για το εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαίδευσης. Η 

επιτροπή προτείνει να γίνει συστηματική προσπάθεια να μορφωθούν τα ελληνόπουλα 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών, την παράδοση του έθνους και το 

δημοκρατικό πολίτευμα της Ελλάδος (Αντωνίου Χ. ,2002). 

Αναφορικά με το ζήτημα της εκπαίδευσης του διδασκαλικού προσωπικού, η 

επιτροπή  προτείνει την «πληρεστέρη  εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού στα 

Πανεπιστήμια, στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες  και στις σχολές Νηπιαγωγών αλλά, και 

τη συστηματική και τακτική μετεκπαίδευσή τους». Για τις Νηπιαγωγούς  προτείνει η 

φοίτηση να είναι τριετής στις σχολές Νηπιαγωγών και για τους δασκάλους η φοίτηση 

στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες να είναι τριετής. Κατατίθενται και συγκεκριμένες  

προτάσεις  για τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες. Αυτές οι προτάσεις του Υπουργείου 

Παιδείας δεν έγιναν αποδεκτές από τη Διδασκαλική  Ομοσπονδία. Έτσι από τα μέσα 

του 1975 αρχίζει να δραστηριοποιείται η Διδασκαλική Ομοσπονδία και να απαιτεί να 
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λυθούν πολλά και ουσιαστικά προβλήματα.  Απαιτεί  οι  Παιδαγωγικές Ακαδημίες να 

αναγνωριστούν από το Κράτος σαν Ανώτατες Σχολές και να λειτουργήσουν σαν 

Ανώτατες Σχολές τετραετούς φοίτησης προσαρτημένες στα Πανεπιστήμια της 

Χώρας. Το ίδιο και οι σχολές Νηπιαγωγών (Διδασκαλικό Βήμα, ΦΕΚ 781/9.1975). 

Μέχρι τον Μάρτιο του 1976 τα πράγματα παραμένουν ως έχουν και το Υπουργείο 

Παιδείας  ζητάει από το κέντρο εκπαιδευτικών μελετών και επιμορφώσεων (KEME) 

να γνωμοδοτήσει για το σχέδιο νόμου που έχει ήδη εκπονήσει για τις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες . Το προτεινόμενο σχέδιο περιλαμβάνει ότι οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες 

για δασκάλους και Νηπιαγωγούς είναι σχολές Ανώτατης βαθμίδας με σκοπό την 

επιστημονική κατάρτιση και την πρακτική άσκηση. Η διάρκεια σπουδών είναι 

τέσσερα έτη από τα οποία τα τρία είναι τακτική φοίτηση και το τέταρτο πρακτική 

άσκηση σε σχολείο με ταυτόχρονη εκπόνηση ειδικής πραγματείας ή έρευνας. Για το 

διορισμό σε θέσεις διδακτικού προσωπικού προβλέπονται και αυξημένα προσόντα 

από όλους τους υποψηφίους. Επίσης περιορίζεται υπερβολικά  ο μεγάλος αριθμός 

των μαθημάτων που αποβλέπουν σε εγκυκλοπαιδική  μόρφωση και καθιερώνονται 

κύκλοι μαθημάτων επιλογής (Θωίδης Δ.,1976).  

Κι εδώ η αντίδραση της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας είναι άμεση. Το νομοσχέδιο 

δεν ανταποκρίνεται στις θέσεις του διδασκαλικού κόσμου για ένταξη των 

Παιδαγωγικών Σχολών στα Πανεπιστήμια και απορρίπτεται. Έτσι υποβάλλει 

υπόμνημα στο Υπουργείο Παιδείας στις 25 Απριλίου του 1976. Εμμένει  στη θέση 

της που είναι η κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών που λειτουργούν και η 

ίδρυση Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Σχολών τετραετούς φοίτησης (Θωίδης 

Δ.,1976). 

Η καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήματος, παρά τις αλλεπάλληλες 

συσκέψεις των αρμοδίων φορέων του Υπουργείου Παιδείας και των 

Πανεπιστημιακών, συντέλεσε ώστε να συσπειρωθούν ακόμα περισσότερο οι 

δάσκαλοι και να ξεκινήσουν νέους αγώνες προκειμένου να δικαιωθούν τα αιτήματά 

τους. Οι Πρόεδροι όλων των διδασκαλικών συλλόγων της χώρας συνεδριάζουν σε 

έκτακτη Γενική Συνέλευση στην Αθήνα στις 3 Μαρτίου του 1977 και ομόφωνα 

ψηφίζουν τα εξής: «Διαμαρτυρόμαστε έντονα για το ότι δεν προωθείται νόμος στη 

Βουλή που να ανυψώνει τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τις Σχολές Νηπιαγωγών  σε 

ανώτατες σχολές με το ανάλογο προσωπικό και το ανάλογο πρόγραμμα σπουδών. 

Ζητούμε να δοθεί πανεπιστημιακή μόρφωση στο δάσκαλο, γιατί αυτό σημαίνει 

περισσότερη μόρφωση στο λαό. Σε περίπτωση που η τακτική του Υπουργείου Παιδείας 
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και της Κυβερνήσεως συνεχιστεί, κηρύσσουμε τον κλάδο εν διωγμό και κατεβαίνουμε 

σε αποφασιστικό αγώνα  διαρκείας» (Δ.Ο.Ε.1977). 

Η δραστηριότητα  της Διδασκαλικής  Ομοσπονδίας  συνεχίζεται με αυξανόμενους 

ρυθμούς και κατά τον Αύγουστο του 1978. Πραγματοποιείται  αρχικά  μια επίσκεψη 

των εκπροσώπων της στον Υφυπουργό Παιδείας  Β. Κοντογιαννόπουλο στις 11 

Αυγούστου του 1978. Εκτός των άλλων θεμάτων του κλάδου συζητείται και το θέμα 

των Παιδαγωγικών Ακαδημιών. Ο Υφυπουργός υπόσχεται ότι μόλις ολοκληρωθεί το 

καινούργιο σχέδιο νόμου θα το παραδώσει στη διοίκηση της Διδασκαλικής  

Ομοσπονδίας  για να εκφέρει τις απόψεις της (Δ.Ο.Ε. 1977). 

Στις 17 Νοεμβρίου 1978 το Υπουργείο Παιδείας επιταχύνει τις διαδικασίες και 

παραδίδει στη  Διδασκαλική  Ομοσπονδία  Ελλάδος για  μελέτη προσχέδιο νόμου για 

τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες  και τις σχολές  Νηπιαγωγών. Σύμφωνα με το προσχέδιο 

αυτό, από το 1981-82  ιδρύονται Ανώτατες Σχολές  Παιδαγωγικής Αγωγής πλήρως 

αυτοδιοικούμενες, τριετούς υποχρεωτικής φοίτησης με τμήματα τα οποία 

περιλαμβάνουν πολλές ειδικότητες με προκαθορισμένα όργανα διοίκησης 

(Διδασκαλικό Βήμα 843/1.2.1979). 

Για πρώτη φορά στα συνδικαλιστικά χρονικά του κλάδου των δασκάλων η 

ομοσπονδία συντάσσει, με τη βοήθεια και την συμπαράσταση ειδικών επιστημόνων 

(Διδασκαλικό Βήμα ΦΕΚ 852/1.8.1979) και παρουσιάζει  το δικό της ολοκληρωμένο 

σχέδιο νόμου για την ίδρυση Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Σχολών, το οποίο 

συνοδεύεται από σχετική εισηγητική έκθεση. Στην εισηγητική έκθεση τονίζεται η 

αναγκαιότητα κατάργησης των  Παιδαγωγικών Ακαδημιών και η ίδρυση Ανωτάτων 

Παιδαγωγικών Σχολών, γιατί οι δάσκαλοι χρειάζονται να εφοδιαστούν με σύγχρονα 

επιστημονικά και παιδαγωγικά εφόδια προκειμένου να τους  καταστήσουν ικανούς να 

αντιμετωπίσουν τις νέες  προκλήσεις  της επιστήμης και να μπορέσουν να συμβάλουν 

στην εκπαιδευτική, πολιτιστική, οικονομική και εθνική πρόοδο της χώρας 

(Διδασκαλικό Βήμα 843/1.2.1979). 

Σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Παιδείας για τις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες, ιδρύεται Ανώτατο Παιδαγωγικό Ίδρυμα (Α.Π.Ι) με έδρα το Βελεστίνο το 

1979, το  οποίο θα συντονίζει τη λειτουργία των διαφόρων Σχολών που θα ανήκουν 

σε αυτό, η διάρκεια φοίτησης θα είναι τετραετής και το τέταρτο έτος  θα  διατίθεται 

για την πρακτική άσκηση των φοιτητών. Σκοπός του Α.Π.Ι. είναι η διδασκαλία σε 

ακαδημαϊκό επίπεδο και η έρευνα στους τομείς της Παιδαγωγικής και της Οικιακής 

Οικονομίας (Διδασκαλικό Βήμα 863/1.2.1980). 
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2.9.2. Η Θεσμοθέτηση των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

(1982) 

Ο  Διδασκαλικός κλάδος φαίνεται ότι έχει κερδίσει την εύνοια του κοινωνικού, 

πολιτικού και συνδικαλιστικού κόσμου της χώρας. Έχει πετύχει την υποστήριξη των 

θέσεών του από την πλειοψηφία του διδασκαλικού συλλόγου της χώρας. Από τους 

σπουδαστές των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και σχολών Νηπιαγωγών, από τους 

Καθηγητές των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών από όλα τα 

πολιτικά κόμματα και από ένα μεγάλο μέρος των συνδικαλιστικών οργανώσεων της 

χώρας (Αντωνίου Χ.,2002). 

Τον Οκτώβριο του 1981 το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό κίνημα  αναδεικνύεται 

κυβερνόν κόμμα της χώρας και ο πρώτος νεοεκλεγείς Υπουργός Παιδείας  θα ζητήσει 

αμέσως τη συνεργασία και τη βοήθεια των δασκάλων και Νηπιαγωγών για να 

αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα της Παιδείας. Ο Υφυπουργός Παιδείας  

Καθηγητής Γ. Λιάνης ορίζει ομάδα εργασίας για τη μελέτη του όλου  θέματος της 

ιδρύσεως  Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων από ειδικό σύμβουλο του 

ΥΠΕΠΘ, από Καθηγητές Πανεπιστημίων, Παιδαγωγικών Ακαδημιών, Νηπιαγωγών, 

από εκπροσώπους της ΔΟΕ της ΟΛΜΕ, και από εκπροσώπους σπουδαστών 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών της Ελλάδας. Έργο της Ομάδας είναι η συνολική μελέτη 

των θεμάτων ίδρυσης Πανεπιστημιακών Παιδαγωγικών Τμημάτων όλων των 

σχετικών κατευθύνσεων (τέως Παιδαγωγικών Ακαδημιών και Σχολών Νηπιαγωγών) 

και η διατύπωση ολοκληρωμένης εισήγησης σχεδίου νόμου για το θέμα αυτό. Η 

παραπάνω εισήγηση πρέπει να υποβληθεί στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου 

μέχρι 20-3-1982 (Αντωνίου Χ.,2002). 

Η εισηγητική έκθεση και το σχέδιο νόμου για τη δομή και τη λειτουργία των 

Ανώτατων Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων την 20η 

Μαΐου του 1982.  

Τα σχέδιο Νόμου ψηφίζεται και δημοσιεύεται ως Νόμος υπ’ άρ.1268 «Για τη 

δομή και τη λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων» στο ΦΕΚ 87, 

τεύχος Α΄ της 16
ης

 Ιουλίου 1982. 

Ο ίδιος Νόμος δημοσιεύει το 1982 ένα σχέδιο για την ίδρυση  νέων 

Παιδαγωγικών Σχολών στα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων 

Θράκης, Πατρών και Κρήτης και στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο, με τμήματα 

εκπαιδευτικών για όλες τις βαθμίδες. Προσχολική, Δημοτική, Μέση Γενική και 

Επαγγελματική-Τεχνική Ανώτατη. Στο ίδιο σχέδιο υποστηρίζει ότι η Παιδαγωγική 
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Σχολή είναι Πανεπιστημιακή Επαγγελματική Σχολή όπως είναι η Ιατρική, η  Νομική 

κ.λ.π. και η παιδαγωγική κατάρτιση, η ειδίκευση και η εξάσκηση στα πειραματικά 

σχολεία των μελλοντικών εκπαιδευτικών αντιστοιχούν με την επιστημονική 

εκπαίδευση, την ειδίκευση και την κλινική άσκηση των μελλοντικών γιατρών. Η 

οργάνωση των Παιδαγωγικών Σχολών πρέπει να ανταποκρίνεται στις κατηγορίες των 

εκπαιδευτικών που πρόκειται να εκπαιδεύσει καθώς και στις γενικότερες ανάγκες για 

ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Για τη διαμόρφωση της ταυτότητας ενός 

Παιδαγωγικού Τμήματος σημαντικός παράγοντας είναι η σύνθεση των μελών ΔΕΠ. 

Δηλαδή τα τμήματα στα οποία εκπροσωπούνται όλες οι επιστήμες υπάρχει ο κίνδυνος 

να μην αποκτήσουν ποτέ παιδαγωγική ταυτότητα (Δαμανάκης Μ.,1994).  

2.9.3. Δομή και Οργάνωση των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης 

 Σύμφωνα με το Ν. 1268 της 16ης Ιουλίου του 1982, η αποστολή των ΑΕΙ στα 

οποία εντάσσονται πλέον και τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης  

ορίζεται ως εξής:  

1. Το κράτος έχει την υποχρέωση να παρέχει την Ανώτατη Εκπαίδευση σε κάθε 

Έλληνα Πολίτη που το επιθυμεί, μέσα από τις διαδικασίες που ορίζονται κάθε φορά 

από το νόμο. 

2. Η Ανώτατη Εκπαίδευση παρέχεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ΑΕΙ 

που έχουν ως αποστολή:  

α) να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση με την έρευνα και τη διδασκαλία και 

να καλλιεργούν τις τέχνες. 

β) να συντείνουν στη διαμόρφωση υπεύθυνων ανθρώπων με επιστημονική, 

κοινωνική, πολιτιστική συνείδηση και να παρέχουν τα απαραίτητα εφόδια που θα 

εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για επιστημονική και επαγγελματική 

σταδιοδρομία. 

γ) να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των κοινωνικών, πολιτιστικών και 

αναπτυξιακών αναγκών του τόπου. 

3.Στα πλαίσια της αποστολής τους τα ΑΕΙ οφείλουν να συμβάλλουν στην 

αντιμετώπιση της ανάγκης για συνεχόμενη εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση του 

λαού (Ν.1268/1982). 

Στα πλαίσια του Ν.1268  και σύμφωνα με το Π.Δ. 320 της 7ης Σεπτεμβρίου 1983 

για την «Οργάνωση και λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων των ΑΕΙ», τα 

Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης έχουν ως αποστολή: 



36 
 

 α) να καλλιεργούν και να προάγουν τις Παιδαγωγικές Επιστήμες με την 

Ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία και έρευνα,  

β) να παρέχουν στους πτυχιούχους τους τα απαραίτητα εφόδια που θα 

εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική 

τους σταδιοδρομία,   

γ) να συμβάλλουν στην εξύψωση του επιπέδου και στην κάλυψη των 

αυξανόμενων αναγκών  της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά ζητήματα παιδαγωγικής, 

δ) να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση και επίλυση παιδαγωγικών προβλημάτων 

εν γένει (Π.Δ.320 ,ΦΕΚ 116/1983). 

Με βάση το Π.Δ.320  της 7ης Σεπτεμβρίου 1983 που αναφέρεται στην οργάνωση 

και τη λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων, ιδρύονται έξι τμήματα στις πόλεις 

που βρίσκεται η έδρα του Πανεπιστημίου στο οποίο ανήκει το Τμήμα. Ως έδρα των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Θράκης ορίζεται η Αλεξανδρούπολη 

και των Παιδαγωγικών Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κρήτης ορίζεται το Ρέθυμνο. 

Έτσι τα πρώτα έξι Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι τα εξής: 

Αθηνών, Θεσσαλονίκης Ιωαννίνων, Πατρών Αλεξανδρούπολης και Ρεθύμνου 

(Π.Δ.320,ΦΕΚ 116/1983). 

Ο αριθμός των Παιδαγωγικών Τμημάτων αυξήθηκε το 1984 σε οκτώ, καθώς τότε 

ιδρύονται τα Τμήματα του Βόλου (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) και της Ρόδου 

(Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και το 1989 σε εννέα, καθώς τότε ιδρύεται και δεύτερο 

Τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα 

(Π.Δ.544 ΦΕΚ 231/10.10.1989 τ. Α΄). 

Το ακαδ. έτος 1984-85 αρχίζουν τη λειτουργία τους μόνο τα Παιδαγωγικά 

Τμήματα  Αθηνών, Ιωαννίνων  και  Ρεθύμνου (Διδασκαλικό Βήμα , ΦΕΚ 954/1984). 

Η εσωτερική δομή των νεοσύστατων Παιδαγωγικών Τμημάτων διέπεται  πλήρως 

από τις διατάξεις του νόμου 1268 της 16ης Ιουλίου 1982, ΦΕΚ 87 τ. Α΄, σύμφωνα με 

τον οποίο: Τα ΑΕΙ αποτελούνται από Σχολές οι οποίες καλύπτουν ένα σύνολο 

συγγενών επιστημών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία για την επιστημονική 

εξέλιξη αλληλεπίδρασή τους και ο αναγκαίος για την έρευνα και τη διδασκαλία τους 

συντονισμός. Οι  Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική 

λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα και καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο μιας 

επιστήμης. Τα  Τμήματα διαιρούνται σε Τομείς. Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία 

μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο 

πεδίο της επιστήμης. 
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Από τα εννέα (9) Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης που 

λειτουργούν κατά το ακαδ. έτος 1997-98, τα πέντε (5) έχουν τομείς και τα τέσσερα 

(4) δεν έχουν. Τα Τμήματα που δεν είναι διαιρεμένα σε τομείς είναι τα εξής: 

Ιωαννίνων, Ρόδου, Βόλου και Φλώρινας. Ο λόγος που δεν είναι διαιρεμένα σε τομείς 

οφείλεται στο γεγονός ότι δεν διαθέτουν επαρκή αριθμό μελών Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού, αφού κατά το ακαδ. έτος του 1997-98 το Τμήμα 

Ιωαννίνων διαθέτει δεκατέσσερα μέλη ΔΕΠ, το Τμήμα  Ρόδου έξι, το Τμήμα Βόλου  

εννέα  και το Τμήμα Φλώρινας  ένδεκα. 

Από το σύνολο των είκοσι-τριών  τομέων,  μόνο δύο έχουν κοινό τίτλο. Ο τομέας 

Θετικών Επιστημών και ο τομέας Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των 

τμημάτων Αλεξανδρούπολης και Ρεθύμνου. Οι υπόλοιποι δεκαεννέα τομείς έχουν 

διαφορετικό τίτλο. Ωστόσο, τον τίτλο των τομέων Παιδαγωγικής Ψυχολογίας και 

Παιδαγωγικής Ψυχολογίας τον συναντάμε με κάποιο παρεμφερή τρόπο σε όλα τα 

άλλα τμήματα εκτός από εκείνο της  Θεσσαλονίκης. Οι δεκατέσσερις από τους 

είκοσι-τρεις συνολικά τομείς αναφέρονται σε γνωστικά αντικείμενα των επιστημών 

της Αγωγής (ανάμεσα στα οποία δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην κοινωνιολογία και 

στους συναφείς κλάδους της) και οι εννέα  σε γνωστικά αντικείμενα των ειδικών 

επιστημών (με έμφαση στις θετικές επιστήμες, το περιβάλλον και την πληροφορική). 

Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι τα ομότιτλα Π.Τ.Δ.Ε., παρότι έχουν από το νόμο 

ως κοινή αποστολή την εκπαίδευση των Ελλήνων δασκάλων, δεν αντιλαμβάνονται 

κατά τον ίδιο τρόπο την υλοποίηση της αποστολής τους αυτής (Ν.1268/1982 άρθρο 

6.παρ.4). 

Στην περίπτωση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών η επιστήμη αυτή 

παρουσιάζεται σήμερα πολύ πιο διευρυμένη από τα προηγούμενα χρόνια, καθώς ο 

δάσκαλος  καλείται να αντιμετωπίσει τις νέες ανάγκες του παιδιού και της κοινωνίας  

του 21ου αιώνα. Παρόλα αυτά μια μικρή σύγκλιση των Παιδαγωγικών Τμημάτων για 

την κατανόηση της ίδιας αποστολής που πρόκειται να  υπηρετήσουν  με έναν 

ελάχιστο κοινό κορμό γνωστικών αντικειμένων θα είχε νόημα, καθώς οι μελλοντικοί 

δάσκαλοι θα κληθούν να διδάξουν στους Έλληνες μαθητές τα ίδια γνωστικά 

αντικείμενα και να τους μεταδώσουν τα ίδια μορφωτικά αγαθά (Αντωνίου Χ., 2002).  

2.9.4. Το Πρόγραμμα Σπουδών 

Τα  Παιδαγωγικά Τμήματα με βάσει το Ν.1268/82 κατοχύρωναν το δικαίωμά 

τους να διαμορφώνουν μόνα τους μέσα από συζήτηση και με τη συμμετοχή των 
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διδασκόντων σε αυτά το δικό τους πρόγραμμα σπουδών, ανάλογα με τις δυνατότητές 

τους και τις απαιτήσεις των φοιτητών αλλά και τις ανάγκες που  προέκυπταν 

(Αντωνίου Χ.,2002). 

Για τα νεοσύστατα Παιδαγωγικά Τμήματα έχουν μεγάλη σημασία οι καινοτομίες 

αυτές διότι αυτά τα Τμήματα αντικαθιστούν τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες που για 

πενήντα επτά ολόκληρα χρόνια εκπαιδεύουν τους Έλληνες δασκάλους έτσι όπως το 

Υπουργείο Παιδείας αποφάσιζε ερήμην των διδασκομένων αλλά και των 

διδασκόντων σε αυτά. Το πρόγραμμα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

εγκαινιάζει μια νέα εποχή στο χώρο της εκπαίδευσης των Ελλήνων δασκάλων και 

υλοποιεί το όραμα όχι μόνο του διδασκαλικού κόσμου της χώρας αλλά και 

ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας  που δείχνει όλο και περισσότερο σεβασμό στο 

πρόσωπο του δάσκαλου και περιμένει από αυτόν καλύτερα αποτελέσματα (Αντωνίου 

Χ.,2002). 

Αρμόδια για την κατάρτιση του οδηγού σπουδών είναι η Γενική Συνέλευση του 

Παιδαγωγικού Τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών αναθεωρείται κάθε Απρίλιο και 

δημοσιεύεται στον Οδηγό Σπουδών της Σχολής και του Τμήματος. Περιέχει τους 

τίτλους των υποχρεωτικών και των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων, το 

περιεχόμενό τους και τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας. Ο ελάχιστος αριθμός 

εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου δεν μπορεί να είναι μικρότερος 

από οχτώ. Κάθε εξαμηνιαίο μάθημα περιλαμβάνει έναν αριθμό διδακτικών μονάδων 

και στο κάθε πρόγραμμα περιέχεται ο ελάχιστος αριθμός διδακτικών μονάδων που 

απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου. Η διδακτική μονάδα αντιστοιχεί σε μια 

εβδομαδιαία ώρα διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο όταν πρόκειται για αυτοτελές μάθημα 

και σε μια μέχρι τρεις εβδομαδιαίες  ώρες  διδασκαλίας ή εξάσκησης επί ένα εξάμηνο 

για το λοιπό  εκπαιδευτικό έργο σύμφωνα με την απόφαση της  Γενικής Συνέλευσης 

του Τμήματος (Ν.1286/1982, άρθρο 3 παρ.1 και άρθρο 24). 

Εκφράστηκαν πολλές  απόψεις από παιδαγωγούς  για το πρόγραμμα σπουδών των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων. Κατά τον Μ. Κασσωτάκη στην εκπαίδευση των Ελλήνων 

δασκάλων αποφασιστικό ρόλο παίζουν «η δημιουργία μιας ατμόσφαιρας μάθησης και  

διαμόρφωση στρατηγικής στη διδασκαλία όχι μόνο όσον αφορά το γνωστικό 

αντικείμενο αλλά κυρίως τη μεθοδολογία που θα ακολουθήσει και θα οδηγήσει στην 

κατάκτηση της γνώσης» (Αντωνίου Χ.,2002). 

Ο Καθηγητής Αλ. Κοσμόπουλος υποστηρίζει ότι τα νεοσύστατα τμήματα δεν 

στοχεύουν στην εκπαίδευση του τεχνοκράτη  δασκάλου αλλά στην προετοιμασία του 



39 
 

ανθρώπου,  που θα κοπιάζει να αναζητεί πρωτίστως την Ψυχοπαιδαγωγική  γνώση. 

Τα Ψυχοπαιδαγωγικά μαθήματα θα εξασφαλίσουν την επιστημονική ταυτότητα και 

θα στηρίξουν το επιστημονικό και κοινωνικό κύρος των δασκάλων (Κοσμόπουλος 

Α.,1984). 

Για τον Ανδρέα Καζαμία, επειδή ο σύγχρονος δάσκαλος δεν είναι απλώς 

μεταδότης συσσωρευμένης γνώσης αλλά θεωρείται  πρώτα από όλα  ως καθοδηγητής 

και βοηθός του μαθητή προκειμένου να ανακαλύψει μόνος του τη γνώση και να γίνει 

και αυτός αυτόνομη και δημιουργική προσωπικότητα, δεν πρέπει να παίρνει μια 

βασική επιστημονική εξειδίκευση αλλά να εντρυφήσει στην έρευνα παίρνοντας ένα 

βασικό μεθοδολογικό εξοπλισμό για την πραγματοποίησή της (Καζαμίας Α.,1984).  

Από τη μελέτη των θέσεων των Τμημάτων για τη σημασία και  τον τρόπο 

σύνταξης του προγράμματος σπουδών διαπιστώνεται ότι όλα τα Παιδαγωγικά 

Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης ως αυτόνομα Πανεπιστημιακά Τμήματα 

εκπληρώνουν τις αρχές του Ν.1268/82, σύμφωνα με τις οποίες το πρόγραμμα 

σπουδών εκπληρώνει την αποστολή τους που είναι η προώθηση της γνώσης και της 

έρευνας στο χώρο των Επιστημών της Αγωγής, των Ειδικών Επιστημών και των 

Τεχνών. Με τα προγράμματά τους τα Τμήματα επιδιώκουν να φέρουν τους 

υποψήφιους δασκάλους περισσότερο σε επαφή με τους χώρους παραγωγής της 

επιστημονικής γνώσης, καθώς  θεωρούν ότι έτσι εκπαιδεύονται πληρέστερα, καθώς  

μαθαίνουν πώς να ερευνούν και όχι πώς να δέχονται έτοιμες γνώσεις (Καζαμίας Α., 

1984).  

Τα Παιδαγωγικά Τμήματα παρουσιάζουν έντονες αποκλίσεις οι οποίες είναι 

μεγάλες  για  Τμήματα τα οποία έχουν τον ίδιο τίτλο. Αυτό έχει να κάνει με τη δομή 

και τη συγκρότηση των προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων. Αυτό κατά τον 

Σταμέλο οφείλεται στην έλλειψη ενός συγκεκριμένου πλαισίου στο οποίο θα 

εντάσσονταν τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα 

(Σταμέλος Γ. 2003).  

Από τα επιμέρους προγράμματα σπουδών διακρίνεται όλο και πιο καθαρά ότι το 

κάθε Τμήμα ξεχωριστά έχει διαμορφώσει μέσα στα νομικά πλαίσια  του Ν.1268 τη 

δική του φιλοσοφία για το τύπο του μελλοντικού έλληνα δασκάλου που θέλει να 

εκπαιδεύσει. Ορισμένα  Τμήματα επισημαίνουν  ότι με το πρόγραμμα σπουδών τους 

επιδιώκουν μέσα πάντα στα  πλαίσια του νόμου  ακόμα πιο ειδικούς στόχους. 
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2.9.5. Πρακτική Άσκηση 

Το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζοντας τη σημασία και τη σπουδαιότητα της 

Πρακτικής Άσκησης για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των 

υποψηφίων δασκάλων καθορίζει με το Π.Δ.320 της 7ης Σεπτεμβρίου 1983 ότι : «για 

την άσκηση των φοιτητών των Παιδαγωγικών Τμημάτων στη διδασκαλία των 

μαθημάτων στην πράξη στην οργάνωση της σχολικής ζωής και στη μελέτη του 

χαρακτήρα και του τρόπου λειτουργίας του μαθητή, χρησιμοποιούνται σχολεία 

δημοτικής εκπαίδευσης και νηπιαγωγεία τα οποία μπορούν να εναλλάσσονται σε κάθε 

ακαδημαϊκό έτος» (Π.Δ.320/1983 άρθρο 4 παρ.1). 

Είναι αποδεκτό ότι η εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού οφείλει να 

εφαρμόζει την αρχή της εναλλαγής μεταξύ θεωρίας και πράξης. Δεν σημαίνει 

απόκτηση διδακτικής εμπειρίας όπως προφανώς την αντιλαμβάνονται όσοι 

αντιπαραθέτουν το «τι» και το «πώς». Δεν σημαίνει εφαρμογή ορισμένων 

μεθοδολογικών συνταγών ή έστω ένα είδος μαθητείας κάτω από την καθοδήγηση 

εμπειρότερων εκπαιδευτικών και την εποπτεία Πανεπιστημιακών δασκάλων. 

Σημαίνει κάτι πολύ περισσότερο. Σημαίνει άσκηση στην ανάλυση των σχολικών 

εγχειριδίων, στην αξιοποίηση διδακτικού υλικού, στην σύνταξη αναλυτικών 

προγραμμάτων, στη συστηματική παρατήρηση, μελέτη και αξιολόγηση της 

διδασκαλίας και μάθησης, στην εκπόνηση σχεδίων όχι μόνο διδασκαλίας αλλά και 

έρευνας και άλλα παρόμοια. Η πρακτική άσκηση με άλλα λόγια αποτελεί ένα 

σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της εκπαίδευσης του δασκάλου και δεν πρέπει να 

λαμβάνεται  σοβαρά υπόψη  κατά τη σύνταξη του προγράμματος σπουδών (Καζαμίας 

Α.,1984). 

Με τον όρο  «πρακτική άσκηση»  εννοούμε όλες τις εμπειρίες τις οποίες αποκτά ο 

υποψήφιος δάσκαλος είτε παρατηρώντας τη διδασκαλία έμπειρων δασκάλων ή 

συμφοιτητών του στο σχολείο είτε διδάσκοντας ο ίδιος. Θεωρείται ο συνδετικός 

κρίκος θεωρίας και πράξης στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών. Και εάν δεν έχει 

αποδώσει μέχρι τώρα, η ευθύνη μπορεί να αποδοθεί στην κακή οργάνωσή της ή στη 

στάση αυτών που συμμετέχουν σε αυτή (Αργυροπούλου Σ.,2005). 

Με τον όρο πρακτική άσκηση εννοούμε επίσης κάθε προγραμματισμένη και 

μεθοδευμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα, η οποία φέρνοντας το φοιτητή –υποψήφιο 

εκπαιδευτικό σε άμεση επαφή με τη σχολική πραγματικότητα, έχει σκοπό τη σύνδεση 

της εκπαιδευτικής πράξης με την παιδαγωγική θεωρία, την εξοικείωση του φοιτητή 

με το μελλοντικό επαγγελματικό του πεδίο, την κατανόηση των συνθηκών και των 
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προϋποθέσεων του εκπαιδευτικού έργου και τη συστηματική εισαγωγή του στους 

βασικούς τομείς της καθημερινής παιδαγωγικής και διδακτικής δραστηριότητας, δηλ. 

την ανάλυση, το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή διδακτικών και παιδαγωγικών 

διαδικασιών (Αργυροπούλου Σ.,2005).  

2.9.6. Το Διδακτικό ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ) 

Με το Π.Δ. 320 της 7ης Σεπτεμβρίου 1983 καθορίζεται ο τρόπος πλήρωσης των 

πρώτων θέσεων ΔΕΠ. Πιο συγκεκριμένα, ορίζεται ότι:  σε κάθε Παιδαγωγικό Τμήμα  

ιδρύονται δέκα θέσεις μελών ΔΕΠ. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας 

συγκροτούνται ειδικά σώματα εκλεκτόρων για την εκλογή των επτά πρώτων μελών 

ΔΕΠ κάθε Τμήματος. Τα  ειδικά σώματα εκλεκτόρων είναι χωριστά για κάθε βαθμίδα 

και αποτελούνται από επτά μέλη, τα οποία πρέπει να κατέχουν θέση ΔΕΠ σε 

Ελληνικά  ΑΕΙ ή ισοδύναμη θέση σε ομοταγές ΑΕΙ του εξωτερικού. 

Η προκήρυξη των επτά πρώτων θέσεων μελών ΔΕΠ γίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Παιδείας, δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

τουλάχιστον δυο φορές σε τρεις ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, σε δυο της 

Θεσσαλονίκης  και σε δύο των εδρών των ΑΕΙ (Π.Δ.320/1983 άρθρο 5 παρ.1-4). 

Με τις διατάξεις επίσης του ίδιου διατάγματος ορίζονται οι διαδικασίες εκείνες 

που καθιστούν αυτοδύναμη τη λειτουργία των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Αμέσως 

μετά την εκλογή των επτά πρώτων μελών του ΔΕΠ κάθε Τμήματος κινείται με 

ευθύνη του Πρύτανη η διαδικασία εκλογής Προέδρου του Τμήματος και σύγκλησης 

της αντίστοιχης  γενικής  συνέλευσης  κατά τα προβλεπόμενα στο Ν.1268 /82. Η   

πλήρωση των θέσεων ΔΕΠ που προκηρύσσονται μετά τη συγκρότηση της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου. Η 

συγκρότηση των τομέων γίνεται με απόφαση του ΥΠΕΠΘ  μετά από γνώμη της 

Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου τμήματος. Η κατανομή του προσωπικού στους 

τομείς γίνεται με απόφαση  της Γενικής  Συνέλευσης  του Τμήματος (Π.Δ 320/1983 

άρθρο 6 παρ.1-3). 

Επιπρόσθετα, τα όργανα Διοίκησης του Πανεπιστημίου σύμφωνα με το άρθρο 11 

Ν.1268/82 είναι  η Σύγκλητος, το Πρυτανικό Συμβούλιο και ο Πρύτανης. 

1) Η Σύγκλητος απαρτίζεται από: Τον Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις, τους 

Κοσμήτορες των Σχολών, έναν εκπρόσωπο ΔΕΠ κάθε τμήματος που εκλέγεται από 

το σύνολο μελών ΔΕΠ του Τμήματος μαζί με τον αναπληρωματικό του για δυο 

χρόνια, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών από κάθε τμήμα, έναν εκπρόσωπο ΕΕΠ 
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(ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού), έναν εκπρόσωπο του διοικητικού προσωπικού, 

έναν εκπρόσωπο ΕΔΤΠ ( Ειδικού Διοικητικού Τεχνικού Προσωπικού) και πέντε 

εκπροσώπους των Ε.Μ.Υ (Ειδικοί Μεταπτυχιακοί Υπότροφοι). 

2) Το Πρυτανικό Συμβούλιο: Το Πρυτανικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον 

Πρύτανη, τους δύο Αντιπρυτάνεις ,τον Κοσμήτορα , έναν εκπρόσωπο των φοιτητών 

που εκλέγεται από το σύνολο των φοιτητών Συγκλητικών και έναν εκπρόσωπο του 

διοικητικού προσωπικού ως εισηγητή. 

3) Ο Πρύτανης: Ο Πρύτανης εκπροσωπεί το ΑΕΙ, συγκαλεί το Πρυτανικό 

Συμβούλιο και τη Σύγκλητο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή τους,  προεδρεύει των 

εργασιών τους και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους. 

Ο  Πρύτανης επικουρείται από δύο Αντιπρυτάνεις, τον Αντιπρύτανη Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και τον Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών υποθέσεων 

και προσωπικού που ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες σύμφωνα με τις σχετικές 

αποφάσεις της Συγκλήτου. 

2.9.7. Όργανα Διοίκησης του Τμήματος (άρθρο 8 Ν.1268/82) 

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.1268/82 «Όργανα του Τμήματος είναι 

η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος»: 

Α) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από το Διδακτικό Ερευνητικό 

Προσωπικό, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους προς το 50% και εκπροσώπους των 

ΕΜΥ ίσους προς 15% του αριθμού των μελών του ΔΕΠ που είναι μέλη της Γενικής 

Συνέλευσης. 

Β) Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του Τμήματος, τους 

διευθυντές των τομέων, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και έναν εκπρόσωπο των 

ΕΜΥ. Επίσης  στο Δ.Σ. συμμετέχει ένας εκπρόσωπος του Ε.Δ.Τ.Π. σε περιπτώσεις 

που συζητούνται θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση του κλάδου 

αυτού. 

Γ) Ο Πρόεδρος του Τμήματος  εκλέγεται από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που 

απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του ΔΕΠ, εκπροσώπους των φοιτητών ίσους 

προς τα μέλη του ΔΕΠ, εκπροσώπους των ΕΜΥ ίσους προς το 15% και εκπροσώπους 

του ΕΔΤΠ ίσους προς το 5% των μελών του ΔΕΠ. 

Το προσωπικό που απασχολείται σε κάθε ΑΕΙ διακρίνεται στις εξής κατηγορίες: 

1.Διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό (ΔΕΠ). Περιλαμβάνει τους  Καθηγητές, 

Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές και Λέκτορες. 
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2. Επισκέπτες Καθηγητές. Είναι μέλη ΔΕΠ άλλων Πανεπιστημίων του 

εσωτερικού ή του εξωτερικού που προσκαλούνται να διδάξουν σε διαφορετικό 

Πανεπιστήμιο για χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους. 

3.Ειδικοί Επιστήμονες. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι κάτοχοι 

διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι απασχολούνται στο  Πανεπιστήμιο με ειδική 

σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για διδασκαλία συγκεκριμένων μαθημάτων. 

4. Επιστημονικό Διδακτικό Προσωπικό ΕΔΠ. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι 

μη διδάκτορες επιμελητές, βοηθοί και οι επιστημονικοί συνεργάτες οι οποίοι 

απασχολούνταν στο Πανεπιστήμιο πριν την εφαρμογή του Νόμου πλαισίου 

(Ν.1268/82) και παραμένουν σε αυτό.  

5.Ειδικοί Μεταπτυχιακοί υπότροφοι ΕΜΥ. Είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές στους 

οποίους χορηγούνται ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του τμήματος ετήσιες 

υποτροφίες  από ειδικό  κονδύλιο του προϋπολογισμού  του  Τμήματος.  

6.Ειδικό επιστημονικό προσωπικό ΕΕΠ. Αποτελείται από δασκάλους ξένων 

γλωσσών, σχεδίου, φυσικής αγωγής, μουσικής κ.λ.π. 

7.Ειδικό Διοικητικό Τεχνικό Προσωπικό Ε.Δ.Τ.Π. Το  προσωπικό αυτό ασκεί 

ειδικά βοηθητικά και εκπαιδευτικά εργαστηριακά, διοικητικά, γραμματειακά  και 

τεχνικά καθήκοντα. 

8. Διοικητικό προσωπικό. Στελεχώνει τις διοικητικές υπηρεσίες και τις 

γραμματείες των σχολών και των τμημάτων του Πανεπιστημίου. 

 

3.Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας  

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας ιδρύθηκε το 1989 με 

το Π.Δ.544/1989 (ΦΕΚ 231/10.10.1989), μετά την ένθερμη υποστήριξη και τις 

άοκνες προσπάθειες του λαού, της εκκλησίας και των εκπαιδευτικών της πόλης. Για 

τη λειτουργία του Παιδαγωγικού Τμήματος Φλώρινας  έπαιξαν αποφασιστικό ρόλο οι 

Πρυτανικές αρχές του Α.Π.Θ. Το Παιδαγωγικό Τμήμα, από την έναρξη της 

λειτουργίας του έως και την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, το 

2003, ανήκε στο Α.Π.Θ., λειτουργούσε ωστόσο ως ανεξάρτητο  Παιδαγωγικό Τμήμα. 

Αμέσως μετά την ίδρυση του Π.Τ.Δ.Ε. με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Π.Θ. 

(αρ. συνεδρίασης 2668/8-11-1989) συγκροτήθηκε  η προσωρινή γενική συνέλευση 

του Τμήματος και όρισε ως πρόεδρο τον Αντιπρύτανη του Α.Π.Θ. Καθηγητή 

Αντώνιο Μάντη και μέλη τους Καθηγητές Παναγιώτη Ξωχέλλη, Νικόλαο Τερζή, 
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Χρήστο Φράγκο, Κωνσταντίνο Νατσόπουλο, Χρήστο Τσολάκη και Κωνσταντίνο 

Βακαλόπουλο. Η πρώτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1989 με 

παρόντα όλα τα μέλη πλην των Χρ. Φράγκου και Χρ. Τσολάκη. Η σύνθεση της 

πρώτης προσωρινής διοίκησης του Τμήματος οριστικοποιείται με την παραίτηση του 

Χρ. Φράγκου από την προσωρινή  γενική συνέλευση και την αντικατάστασή του από 

την Καθηγήτρια Χρυσάνθη Μαυροπούλου- Τσιούμη. Η Γενική Συνέλευση στις 

πολυάριθμες συνεδριάσεις  της ασχολείται με τέσσερα βασικά θέματα: την κατάρτιση 

του προγράμματος σπουδών, τη στελέχωση του νεοσύστατου τμήματος, τη λύση των 

σοβαρών λειτουργικών προβλημάτων και τη σύνδεση με την τοπική κοινωνία της 

Φλώρινας και την τοπική εκπαιδευτική κοινότητα. 

Ως προς τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών, με κριτήριο τα αντικείμενα 

των θέσεων οι οποίες προκηρύχθηκαν  τα πρώτα χρόνια λειτουργίας αλλά και τις 

αντιλήψεις των μελών της Γ.Σ και των πρώτων μελών ΔΕΠ του Τμήματος 

διαφαίνεται η κατεύθυνση σε ένα σύγχρονο μοντέλο του στοχαζόμενου 

εκπαιδευτικού ο οποίος διαφοροποιείται από τον δάσκαλο των Παιδαγωγικών 

Ακαδημιών και δίνει έμφαση στην ακαδημαϊκή κατάρτιση και στο συνδυασμό 

θεωρίας και πράξης. 

Σημαντική συμβολή στα δυο πρώτα χρόνια λειτουργίας του Π.Τ.Δ.Ε. τόσο σε 

επίπεδο διδασκαλίας όσο και συνολικής λειτουργίας είχαν : 

α. τα ίδια τα μέλη της προσωρινής γενικής συνέλευσης, ορισμένα εκ των οποίων 

δίδαξαν μαθήματα. 

β. οι Ειδικοί Πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, πρώην Καθηγητές της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας και Θεσσαλονίκης.     

 γ. Μέλη ΔΕΠ  του Α.Π.Θ. που κλήθηκαν να διδάξουν μαθήματα 

 δ. αποσπασμένοι από την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

 ε. ειδικοί συνεργάτες και ειδικοί επιστήμονες με βάση το Ν.407/80 

στ. αποσπασμένοι διοικητικοί που στελέχωσαν τη γραμματεία. 

Προκηρύχθηκαν θέσεις ΔΕΠ και ΕΕΠ για να στελεχωθεί το Τμήμα. Αρχικά 

προκηρύχθηκαν εννέα (9)  θέσεις μελών ΔΕΠ και δυο (2) ΕΕΠ αλλά τελικά 

εκλέχθηκαν πέντε (5) μέλη ΔΕΠ και δυο (2) ΕΕΠ.  

Τα πρωτο-διοριζόμενα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος με το (ΦΕΚ 63/2-5-1991) είναι 

τα  εξής: 1) Κωνσταντίνος  Δεληκωσταντής στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή 

με γνωστικό αντικείμενο «Θρησκειολογία και Φιλοσοφία της Θρησκείας» 2) Ιωάννης 

Βρεττός στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο 
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«Παιδαγωγική με Έμφαση στη Σχολική Παιδαγωγική» 3) Ελευθέριος Τσουπάκης στη 

βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γ.α. «Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και η 

Διδακτική τους» 4) Κωνσταντίνος Μπίκος στη βαθμίδα  Λέκτορα με γ. α. «Σχολική 

Παιδαγωγική»  5) Ιωάννης Σιαννούδης στη βαθμίδα του  Λέκτορα  με γ. α «Φυσική». 

Τα πρώτα μέλη ΕΕΠ ήταν ο Δημήτριος Μπέσσας για τη διδασκαλία των 

εικαστικών και  η Ελένη Αθανασιάδου για τη διδασκαλία της  αγγλικής γλώσσας. 

Επόμενοι διορισμοί που έγιναν ήταν: 1) Κωνσταντίνου Φωτιάδη στη βαθμίδα του 

Αναπληρωτή Καθηγητή με γ.α «Ελληνική Ιστορία με έμφαση στους Νεώτερους 

Χρόνους» (ΦΕΚ 125/25-8-1992) 2) Σταύρου Καμαρούδη στη βαθμίδα του 

Επίκουρου με θητεία με γ.α. «Νεοελληνική Γλώσσα και η Διδακτική της» (ΦΕΚ 

161/11-11-1992) 3) Δημήτριου Χαραλάμπους στη βαθμίδα του Λέκτορα με γ.α. 

«Ιστορία της Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 161/11-11-1992).  

Στη συνέχεια με το ΦΕΚ 130/6-10-1993 διορίστηκαν οι εξής: 1) Αχιλλέας 

Καψάλης στη βαθμίδα του Καθηγητή με γ.α «Παιδαγωγική με έμφαση στις 

Ψυχολογικές προϋποθέσεις» 2) Γεώργιος Βαγιανός στη βαθμίδα του Αναπληρωτή 

Καθηγητή με γ. α. «Διδακτική των Κοινωνικών Σπουδών» και 3) Δημήτριος  

Μπέσσας στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή με θητεία με γ. α. «Αισθητική 

Παιδεία με έμφαση στις Εικαστικές Τέχνες και στην Εφαρμογή τους στην 

Εκπαίδευση».  

Οι  Προεδρίες του Τμήματος  κατά την περίοδο 1989-1993: 

1989-1991.Πρόεδρος: Αντώνης Μάντης, Αναπληρωτής  Πρόεδρος: Παναγιώτης 

Ξωχέλλης 

1991-1992.Πρόεδρος:Παναγιώτης  Ξωχέλλης, Αναπληρωτής  Πρόεδρος: Ιωάννης 

Βρεττός 

1992-1993.Πρόεδρος:Κωνσταντίνος  Δεληκωσταντής, Αναπληρωτής  Πρόεδρος: 

Κωνσταντίνος Φωτιάδης   (Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας 2012).  

3.1.Αποστολή-Διοίκηση-Προσωπικό (άρθρο 2 παρ.1.Ν.1268/82) 

Σύμφωνα με τον Οδηγό σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Φλώρινας του Α.Π.Θ., ο οποίος δημοσιεύθηκε το 1992, το Π.Τ.Δ.Ε. 

Φλώρινας όπως όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που παρέχουν Ανώτατη 

Εκπαίδευση, έχει ως αποστολή: «1) Να παράγει και να μεταδίδει τη γνώση με την 

έρευνα τη διδασκαλία και να καλλιεργεί τις τέχνες 2) Να διαμορφώνει υπεύθυνους 

ανθρώπους με επιστημονική, κοινωνική, πολιτιστική και πολιτική συνείδηση και να 
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παρέχει τα απαραίτητα εφόδια που θα εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για 

επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία 3) να συμβάλλει στην αντιμετώπιση 

των κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου» (Οδηγός 

Σπουδών Π.Τ.Δ.Ε. 1992). 

3.2.Σκοπός και στόχοι του Προγράμματος σπουδών του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας 

Η διαμόρφωση του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών στο Παιδαγωγικό 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας  αναφορικά με την επιλογή των γνωστικών 

αντικειμένων-μαθημάτων, τον  καθορισμό του περιεχομένου και της αναλογίας των 

διαφόρων κατηγοριών αυτών και η θέση της πρακτικής άσκησης βασίστηκε στις 

παρακάτω αρχές, με απώτερο στόχο έναν πτυχιούχο δάσκαλο επιστήμονα και 

επαγγελματία: 

Για τον Δάσκαλο- επιστήμονα, η επιστημονική κατάρτιση του πτυχιούχου του 

Π.Τ.Δ.Ε. θα πρέπει να τον καθιστά ικανό να αντιμετωπίζει κριτικά το παιδαγωγικό-

διδακτικό έργο του και την εκπαίδευση γενικά, να παρακολουθεί τις εξελίξεις των 

επιστημών της Αγωγής αλλά και να προβαίνει ο ίδιος σε αυτοτελή έρευνα με σκοπό 

την παραγωγή νέας παιδαγωγικής και διδακτικής γνώσης. 

Για τον δάσκαλο επαγγελματία, η εκπαίδευση, θεωρητική  και  πρακτική του 

πτυχιούχου-υποψηφίου δασκάλου θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να τον καθιστά 

ικανό να εκπληρώνει με υπευθυνότητα και επιτυχία το παιδαγωγικό και διδακτικό 

έργο του. 

Ο φοιτητής για να γίνει δάσκαλος  επιστήμονας και επαγγελματίας θα πρέπει: Να 

κατανοήσει βασικές έννοιες και θεωρίες των επιστημών της αγωγής και να 

εξοικειωθεί με τη μεθοδολογία τους (παιδαγωγική κατάρτιση). 

Να αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις από τις επιστήμες, από τις οποίες 

προέρχονται τα μορφωτικά αγαθά, τα οποία περιλαμβάνονται στο αναλυτικό 

πρόγραμμα του δημοτικού σχολείου, αλλά και να εισαχθεί στη μεθοδολογία των 

επιστημών αυτών (κατάρτιση στις ειδικές επιστήμες). 

Να αποκτήσει γνώσεις διδακτικής  των μαθημάτων που διδάσκονται στο 

δημοτικό σχολείο (διδακτική κατάρτιση). 

Να αναπτύξει παιδαγωγικές και διδακτικές ικανότητες και δεξιότητες κατά τη 

διάρκεια των σπουδών (πρακτική κατάρτιση). 

Στην πρακτική κατάρτιση (παιδαγωγική και διδακτική) και προετοιμασία του 

υποψηφίου δασκάλου συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό η πρακτική άσκηση στο δημοτικό 
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σχολείο, στον τόπο της αγωγής και της διδασκαλίας. Πρακτικές γνώσεις αποκτώνται 

και πρακτικές ικανότητες και δεξιότητες καλλιεργούνται μόνο με την άσκηση στην 

πράξη, μέσα από την άμεση και προσωπική σχολική εμπειρία (Αργυροπούλου 

Σ.,2005). 

Η πρακτική άσκηση συμβάλλει ουσιαστικά και στη θεωρητική κατάρτιση του 

φοιτητή, αφού η θεωρητική γνώση παίρνει νόημα και περιεχόμενο όταν συσχετίζεται 

με την πράξη. Η θεωρία δηλαδή κατανοείται καλύτερα με τη βοήθεια της πράξης. 

Η πρακτική άσκηση είναι αποτελεσματικότερη όταν συνοδεύεται και στηρίζεται 

από τον κλάδο της παιδαγωγικής επιστήμης που έχει ως αντικείμενο τη διδακτική 

πράξη, δηλαδή από τη διδακτική μεθοδολογία. Τη μεσολάβηση μεταξύ θεωρίας και 

πράξης, πανεπιστημίου και σχολείου, σπουδών και επαγγέλματος αναλαμβάνει η 

«Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση». 

Η  ύπαρξη μεγάλου αριθμού ολιγοθέσιων σχολείων στη χώρα μας αλλά κυρίως οι 

ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού της σχολικής ηλικίας για ασφάλεια και 

σταθερότητα απαιτούν εκπαίδευση που να καθιστά το δάσκαλο ικανό να διδάσκει 

όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος του δημοτικού σχολείου. 

Η εργασία στα πολυθέσια σχολεία δημιουργεί την ανάγκη για εξειδίκευση του 

δασκάλου σε ορισμένα μαθήματα. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων αυτών 

διορίζονται άτομα με ελλιπή  ή μηδαμινή παιδαγωγική και ψυχολογική κατάρτιση. Οι 

μέθοδοι τις οποίες πολλοί από αυτούς μεταφέρουν από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

στο δημοτικό σχολείο θεωρούνται αποτυχημένες και στην ίδια τη βαθμίδα για την 

οποία προορίζονται. 

Το πρόγραμμα σπουδών λαμβάνει υπόψη τις κλίσεις  και τα ενδιαφέροντα των 

φοιτητών  και προσπαθεί να ανταποκριθεί σε αυτά με μαθήματα επιλογής. 

 Ο πτυχιούχος του Π.Τ.Δ.Ε θα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί και να 

αξιοποιεί  ξενόγλωσση παιδαγωγική βιβλιογραφία (Αργυροπούλου Σ., 2005). 

3.3.Κανονισμός Σπουδών   

1.Ο φοιτητής οφείλει να συμπληρώσει τουλάχιστον οχτώ (8) εξάμηνα σπουδών 

και να συγκεντρώσει  172 διδακτικές μονάδες (ΔΜ) για την απόκτηση του πτυχίου 

του. 

2.Τα μαθήματα που οφείλει να παρακολουθήσει ο φοιτητής διακρίνονται δε 

υποχρεωτικά και σε κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα. 
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3.Για να παρακολουθήσει ο φοιτητής ένα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα, θα 

πρέπει να το δηλώσει στη  Γραμματεία του Τμήματος στην αρχή κάθε εξαμήνου, πριν 

από την έναρξη των μαθημάτων. Αν δε δηλώσει το μάθημα, τότε δεν μπορεί να 

συμμετάσχει στην εξέταση του συγκεκριμένου μαθήματος. 

4.Ο φοιτητής μπορεί να δηλώσει και να παρακολουθήσει μαθήματα κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικά, εφόσον α) δεν προαπαιτείται η παρακολούθηση άλλων μαθημάτων 

(πριν από την έναρξη του εξαμήνου ο διδάσκων ανακοινώνει τις προϋποθέσεις που 

πρέπει να πληρούν οι φοιτητές για την παρακολούθηση του κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικού μαθήματος, το οποίο θα διδάξει β) ο συνολικός αριθμός των 

διδακτικών μονάδων δεν υπερβαίνει τις 25 στο συγκεκριμένο εξάμηνο σπουδών. 

5.Τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα είναι κοινά για όλα τα εξάμηνα 

σπουδών. Αυτό σημαίνει ότι οι φοιτητές διαφορετικών εξαμήνων μπορούν να 

παρακολουθήσουν το ίδιο μάθημα. 

6.Για τα μαθήματα που διδάσκονται σε ένα εξάμηνο ορίζονται δυο εξεταστικές 

περίοδοι. Η πρώτη ακολουθεί αμέσως μετά τη λήξη των μαθημάτων του 

συγκεκριμένου εξαμήνου, χειμερινού ή εαρινού. Η δεύτερη είναι περίοδος του 

Σεπτεμβρίου. Σε περίπτωση που ένας φοιτητής δεν σημειώσει επιτυχία και στις δυο 

περιόδους :  

Αν πρόκειται για υποχρεωτικό μάθημα οφείλει να το ξανά-παρακολουθήσει ώστε 

να αποκτήσει  εκ νέου το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις για το συγκεκριμένο 

μάθημα 

Αν πρόκειται για κατ’ επιλογήν μάθημα μπορεί να δηλώσει πάλι το ίδιο μάθημα 

σε ένα επόμενο εξάμηνο. Έχει όμως και τη δυνατότητα στο επόμενο εξάμηνο να 

επιλέξει και να δηλώσει αντί για αυτό ένα άλλο κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα 

7.Κάθε  φοιτητής  δικαιούται τα διδακτικά βιβλία μόνο για εκείνα τα μαθήματα 

του τρέχοντος εξαμήνου τα οποία παρακολουθεί. Προϋπόθεση για την 

παρακολούθηση των κατ’ επιλογήν υποχρεωτικών μαθημάτων είναι η επιτυχής 

συμμετοχή στα αντίστοιχα υποχρεωτικά μαθήματα (Οδηγός Σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. 

Φλώρινας 1992). 

3.4.Πρόγραμμα Σπουδών 

Το Πρόγραμμα σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. αποτελεί ένα γενικό πλαίσιο το οποίο 

περιέχει γνωστικά αντικείμενα που θεωρούνται απαραίτητα για την επιστημονική και 

επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων δασκάλων και αφήνει περιθώρια 
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πρωτοβουλίας και αυτενέργειας τόσο στους διδάσκοντες όσο και στους φοιτητές. 

Προσφέρει επίσης τη δυνατότητα μιας στοιχειώδους εξειδίκευσης των σπουδών σε 

δυο τομείς (Γλώσσα και Κοινωνικές επιστήμες –Θετικές επιστήμες). 

Τα γνωστικά αντικείμενα υποδιαιρούνται σε πέντε ομάδες 

Α) Παιδαγωγική Κατάρτιση Β) Κατάρτιση στα γνωστικά αντικείμενα που 

σχετίζονται με μαθήματα που διδάσκονται στο Δημοτικό Σχολείο (Ειδικές 

Επιστήμες)  Γ) Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση  Δ) Ξένη Γλώσσα Ε) 

Μαθήματα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά.  

Ο συνολικός αριθμός διδακτικών μονάδων (1ΔΜ =  μια εβδομαδιαία ώρα 

διδασκαλίας επί ένα εξάμηνο) που απαιτείται για τη λήψη του πτυχίου είναι 172, από 

τις  οποίες  43 καλύπτουν την «Παιδαγωγική Κατάρτιση»,  47 τις «Ειδικές  

Επιστήμες», 40 τη «Διδακτική Μεθοδολογία και Πρακτική Άσκηση»,  12 την «ξένη 

γλώσσα» και 30 τα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα (Οδηγός Σπουδών του 

Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας 1992). 

   Η συνεχής παρουσία φοιτητικού πληθυσμού στην πόλη της Φλώρινας για 78 

χρόνια έχει διαμορφώσει ένα ιστορικό, κοινωνικό και οικονομικό πλέγμα το οποίο 

σηματοδοτεί τον τρόπο ζωής της πόλης αλλά και των φοιτητών που φιλοξενεί. Δεν 

μπορεί να αγνοηθεί η οικονομική και πολιτιστική ώθηση που μπορεί να έδωσε στην 

πόλη της Φλώρινας  η παρουσία των φοιτητών (Τσακιρίδου, Ε./ Κυρίδης, Α., 2004). 

3.5. Η σύσταση και λειτουργία του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης στο θεωρητικό πλαίσιο του οργανωσιακού νεο-θεσμισμού 

Σε σχέση με τα παραπάνω, είναι σημαντικό να δοθεί έμφαση στην παρατήρηση 

του Herbert Simon, ότι οι ορθολογικές αναλύσεις των πολιτικών ιθυνόντων, όπως 

στην περίπτωση εφαρμογής του πλαισίου λειτουργίας των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

Δημοτικής Εκπαίδευσης, «περιορίζονται» από τα σχεσιακά δίκτυα και το θεσμικό 

περιβάλλον στο οποίο αναπτύσσονται (Simon, 1955). Με άλλα λόγια, το κράτος δεν 

μπορεί να επιβάλει μια οδηγία πολιτικής και να αναμένει ότι αυτή θα 

πραγματοποιηθεί πλήρως και με διάρκεια, καθώς τα άτομα και οι οργανώσεις που 

είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή της δεν λειτουργούν σε κοινωνικό και πολιτισμικό 

κενό, αλλά χαρακτηρίζονται από σαφή και έντονη ενσωμάτωση σε σχεσιακά δίκτυα 

(ενσωματωμένες πρακτικές και τρόπους οργάνωσης της εργασίας) και θεσμικά 

περιβάλλοντα. Αυτές οι αντιλήψεις για την οριοθέτηση και το εύρος εφαρμογής της 

εκπαιδευτικής πολιτικής αναλύονται διεξοδικά στη θεωρία του οργανωσιακού νεο-

θεσμισμού. Στο πλαίσιο του οργανωσιακού νεο-θεσμισμού, ως θεσμοί «δε λογίζονται 
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μόνον οι τυπικοί κανόνες, οι άτυπες νόρμες συμπεριφοράς και οι διαδικασίες που 

διέπουν την εσωτερική λειτουργία μιας οργάνωσης, αλλά και τα ευρύτερα συστήματα 

συμβόλων, εννοιών, ρεπερτορίων δράσης και ηθικών υποδειγμάτων που συν-

διαμορφώνουν τα νοηματικά πλαίσια (frames of meaning) μέσα στα οποία συγκροτείται 

η ατομική δράση» (Di Maggio & Powell, 1991: 65). 

Ήδη, εδώ και δεκαετίες, οι παλαιότερες οργανωσιακές θεωρίες επεσήμαναν ότι οι 

οργανισμοί που αναπτύσσονται σε κοινά περιβάλλοντα τείνουν να ανταποκρίνονται 

στο περιβάλλον τους. Η νεο-θεσμική οργανωσιακή θεωρία εξειδικεύει τη θέση αυτή, 

καθώς υποστηρίζει ότι η κάθε οργάνωση περιλαμβάνεται σε ένα οργανωσιακό πεδίο, 

“μια κοινότητα οργανώσεων που συμμετέχει σε ένα κοινό σύστημα νοημάτων, στο 

οποίο οι οργανώσεις μοιραία αλληλεπιδρούν πιο συχνά μεταξύ τους” (Scott, 1995: 56).  

Συμμετέχοντας σε ένα τέτοιο οργανωσιακό πεδίο, οργανώσεις όπως τα 

πανεπιστημιακά Τμήματα, έχουν την τάση να ανταποκρίνονται όχι μόνο σε «τεχνικές 

πιέσεις», αλλά και στις προσδοκίες που η κοινότητα οργανώσεων στις οποίες 

συμμετέχουν, η κοινωνία αλλά και οι τοπικές κοινότητες έχουν από αυτές. Με τον 

τρόπο αυτό, οι οργανώσεις εξασφαλίζουν την αποδοχή και τη δημόσια υποστήριξη, 

αυξάνοντας έτσι τη «νομιμότητά» τους. Η διαδικασία αυτή αποκαλείται «θεσμικός 

ισομορφισμός» (institutional isomorphism) (Boxenbaum & Jonsson, 2008): “Ο 

ισομορφισμός είναι μια περιοριστική διαδικασία που αναγκάζει μια μονάδα σε έναν 

πληθυσμό να μοιάζει με άλλες μονάδες που αντιμετωπίζουν το ίδιο σύνολο 

περιβαλλοντικών συνθηκών” (DiMaggio & Powell, 1991: 66).  

Στη διαδικασία αυτή της ομογενοποίησης των οργανώσεων, προκειμένου να 

ανταποκριθούν στα περιβάλλοντά τους, οι DiMaggio & Powell (1991) προτείνουν τη 

διάκριση μεταξύ τριών μηχανισμών θεσμικού ισομορφισμού.  

Αρχικά, είναι ο λεγόμενος καταναγκαστικός ισομορφισμός (coercive 

isomorphism), ο οποίος αναφέρεται στις ρυθμίσεις που επιφέρει το κράτος και 

επικαθορίζουν τις θεσμικές δεσμεύσεις στις οποίες υπάγονται οι οργανώσεις εντός 

ενός οργανωσιακού πεδίου (Σωτηρόπουλος, 1996). Ο καταναγκαστικός 

ισομορφισμός προέρχεται από την πολιτική επιρροή ή τις απαιτήσεις που προκύπτουν 

από το πολιτικο-κοινωνικό περιβάλλον του οργανισμού και συχνά επιβάλλεται ως 

μηχανισμός μέσω νόμων, κανονισμών, διαδικασιών πιστοποίησης κτο. Ως 

παραδείγματα καταναγκαστικού ισομορφισμού μπορούν να θεωρηθούν οι 

κυβερνητικές εντολές, η χρηματοδότηση του φορέα και οι ρυθμίσεις που αφορούν τη 
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λογοδοσία ως προς την αξιοποίηση της χρηματοδότησης, όπως και διάφορες 

νομοθετικές ρυθμίσεις. 

Ως δεύτερος μηχανισμός ισομορφισμού προτείνεται ο «μιμητικός ισομορφισμός» 

(mimetic isomorphism), η απομίμηση. Εκτός από την καταναγκαστική εξουσία, η 

αβεβαιότητα είναι επίσης μια ισχυρή δύναμη που ενθαρρύνει την ομογενοποίηση των 

οργανώσεων μέσω της μίμησης. Όταν οι οργανωσιακές τεχνολογίες δεν αποδίδουν, 

όταν οι στόχοι που τίθενται είναι διφορούμενοι ή όταν το περιβάλλον δημιουργεί 

αβεβαιότητα, οι οργανώσεις τείνουν να μοντελοποιήσουν τις απαντήσεις που δίνουν 

στις πιέσεις του περιβάλλοντός τους, βάσει επιτυχημένων (βέλτιστων) πρακτικών που 

έχουν εφαρμοστεί από άλλες οργανώσεις του οργανωσιακού τους πεδίου (DiMaggio 

& Powell, 1991: 69). Αντιμετωπίζοντας τη συλλογική αμηχανία στην εφαρμογή 

πολιτικών, όπως εκείνες που ξεκίνησαν με τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης των 

εκπαιδευτικών στην Ελλάδα μετά τη ψήφιση του Νόμου 1268/82, αναμένεται ότι 

κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, τα τμήματα αυτά ως οργανώσεις ενταγμένες στο ευρύτερο 

οργανωσιακό τους πεδίο, τείνουν να μιμηθούν, να μοντελοποιήσουν ή απλά να 

αντιγράψουν πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλα αντίστοιχα Τμήματα, µε βάση τη 

λανθάνουσα παραδοχή ότι ρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν αλλού μπορούν να 

ταιριάζουν σ’ όλα τα περιβάλλοντα (one size fits all). 

Ως τρίτος μηχανισμός ομογενοποίησης των οργανώσεων προτείνεται ο 

κανονιστικός ισομορφισμός (normative isomorphism). Αναφέρεται στις αξίες 

επαγγελματισμού, στους κώδικες επαγγελματικής συμπεριφοράς που είναι αποδεκτοί 

στην επαγγελματική κοινότητα της οργάνωσης. Στην περίπτωση αυτή, αντί της 

συμμόρφωσης στην ανταγωνιστική αγορά ή στο γραφειοκρατικό-ορθολογικό κράτος, 

ο ισομορφισμός μπορεί να πάρει τη μορφή επαγγελματισμού. Οι οργανώσεις και οι 

λειτουργίες τους, οι οποίες χαρακτηρίζονται κυρίως από ένα επάγγελμα υψηλού 

κύρους, όπως των ιατρών στα νοσοκομεία ή των καθηγητών πανεπιστημίου στα 

πανεπιστημιακά Τμήματα, συχνά ενσωματώνουν τα οργανωτικά, κανονιστικά και 

γνωστικά χαρακτηριστικά του επαγγέλματός τους στις οργανώσεις. Ο συγκεκριμένος 

επαγγελματισμός συνδέεται στην επιθυμία των μελών της οργάνωσης να 

διατηρήσουν την αυτονομία τους σε σχέση με τις εξωτερικές πιέσεις για τη 

νομιμοποίηση του έργου τους. Πρόκειται, επομένως, για έναν μηχανισμό 

ισομορφισμού που οδηγεί σε ομογενοποίηση βάσει των χαρακτηριστικών του 

επαγγέλματος (Σωτηρόπουλος, 1996). Πιέσεις στο πλαίσιο του κανονιστικού 
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ισομορφισμού προέρχονται από τα επαγγελματικά δίκτυα ή τα διοικητικά συμβούλια, 

την κοινωνικοποίηση και τη δικτύωση στο χώρο εργασίας, την κατάρτιση ή την 

επαγγελματική ανάπτυξη, τις διαδικασίες επίσημης πιστοποίησης που προέρχονται 

από επιστημονικούς φορείς και εταιρείες κ.α. (Di Maggio & Powell, 1991).  

Παράλληλα, στο πλαίσιο της νεο-θεσμικής προσέγγισης, σημαντικό είναι το 

ερώτημα για το πώς προκύπτει η αλλαγή στους θεσμούς. Για την κατανόηση των 

διαδικασιών αλλαγής, οι θεωρητικοί του οργανωσιακού νεο-θεσμισμού εισηγούνται 

την έννοια της «αποσύνδεσης» (decoupling) (Boxenbaum & Jonsson, 2008).  

Πρόκειται για μια διαδικασία αντίρροπη αυτής του ισομορφισμού, που λαμβάνει 

χώρα, καθώς οι προσδοκίες ή οι πιέσεις που ασκεί το περιβάλλον στις οργανώσεις 

δεν είναι πάντοτε λειτουργικές ή συμβατές με τα συμφέροντα των συμμετεχόντων σε 

μία οργάνωση. Στην περίπτωση αυτή, οι οργανώσεις αποσυνδέουν σταδιακά τις 

πρακτικές τους από την τυπική δομή τους και μόνο επιφανειακά ανταποκρίνονται 

στις θεσμικές πιέσεις, υιοθετώντας νέες πρακτικές. Επομένως, η «αποσύνδεση» 

επιτρέπει στις οργανώσεις να επιδιώκουν τη «νομιμότητα» που εξασφαλίζει η 

φαινομενική ανταπόκριση στις τυπικές ρουτίνες του ισομορφισμού, μια «επίφαση 

νομιμότητας», ενώ, ταυτόχρονα, να επιδίδονται στην επίτευξη των ιδιαίτερων στόχων 

είτε της οργάνωσης είτε των μελών της.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί στο σημείο αυτό πως η «αποσύνδεση» μπορεί να 

είναι μια ορθολογική απάντηση σε απαιτήσεις για οργανωσιακή προσαρμογή που 

είναι ασυμβίβαστες ή επιβλαβείς για την ίδια την οργάνωση. Μέσω της διαδικασίας 

της αποσύνδεσης, οι οργανώσεις πολλές φορές παραμένουν αποτελεσματικές ή 

συνεπείς ενισχύοντας την προοπτική επιβίωσης ή μετεξέλιξής τους. Η επίφαση 

νομιμότητας, χωρίς την πραγματική προσαρμογή, στηρίζεται στη «λογική της 

εμπιστοσύνης και της καλής πίστης», που απολαμβάνουν οι θεσμοθετημένες 

οργανώσεις. Όπως χαρακτηριστικά παρατηρούν οι Meyer και Rowan (1977: 357), 

υπάρχει μια κοινωνική συναίνεση πως «οι οργανώσεις κάνουν ό, τι διατείνονται ότι θα 

κάνουν». Μία επιπλέον παράμετρος της διαδικασίας αποσύνδεσης είναι ότι, όταν οι 

θεσμικές πιέσεις οδηγούν στην αποσύνδεση, οι οργανώσεις καταβάλουν κάθε 

προσπάθεια να αποφεύγουν τον έλεγχο ή τουλάχιστον να ελέγχουν οι ίδιες τις 

διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης (Boxenbaum & Jonsson, 2008). 

Βάσει των παραπάνω, στην παρούσα εργασία υιοθετούμε την υπόθεση ότι η 

σύσταση και η κατά τα πρώτα έτη λειτουργία του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης στη Φλώρινα προσδιορίστηκε καίρια από μια σειρά 
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διαδικασιών που ανταποκρίνονται στην έννοια του ισομορφισμού. Πιο συγκεκριμένα, 

θεωρούμε ότι ένα πανεπιστημιακό Τμήμα υιοθετεί μηχανισμούς ομογενοποίησης που 

του επιτρέπουν να δώσει επαρκείς απαντήσεις απέναντι στις πιέσεις του θεσμικού του 

περιβάλλοντος και να του εξασφαλίσουν την απαραίτητη «νομιμότητα» απέναντι 

στους φορείς εξουσίας, την τοπική κοινωνία αλλά και την επαγγελματική κοινότητα 

των μελών του. Ο ισομορφισμός, στην περίπτωση ενός πανεπιστημιακού Τμήματος, 

μπορεί να αφορά το Πρόγραμμα Σπουδών, τις διδακτικές πρακτικές, τη διαδικασία 

επιλογής προσωπικού, τη διοικητική υποστήριξη του Τμήματος, τη συσχέτιση με την 

τοπική κοινωνία, κ.α. Προφανώς, ο ισομορφισμός μπορεί να λαμβάνει διαστάσεις 

καταναγκαστικές, μιμητικές ή κανονιστικές, κάτι που χρήζει διερεύνησης.  

Παράλληλα, ωστόσο, προβάλλεται ως ισχυρή υπόθεση ότι κατά τη σύσταση και 

τα πρώτα έτη λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

Φλώρινας καταγράφεται και ο μηχανισμός της «αποσύνδεσης» ως στρατηγική που, 

ενδεχομένως, ανταποκρίνεται καλύτερα στο θεσμικό περιβάλλον και την κουλτούρα 

ή τις επιδιώξεις των μελών του. 
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

1. Σκοπός – Στόχοι της Έρευνας 

       Η συγκεκριμένη εργασία προσφέρει ένα παράδειγμα νέο-θεσμικής ανάλυσης της 

διαμόρφωσης της εκπαιδευτικής πολιτικής στο μικροπλαίσιο ενός πανεπιστημιακού 

τμήματος εν τη γενέσει του. Η διερεύνηση του θέματος θα εστιάσει στην 

σκιαγράφηση της φιλοσοφίας και της ανθρωπογεωγραφίας των μελών του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας κατά την περίοδο της 

ίδρυσης και της αρχικής λειτουργίας του 1989-1993. 

       Οι στόχοι της έρευνας είναι: 

α) να διερευνήσει πώς αντιλαμβάνονταν οι ακαδημαϊκοί την εκπαίδευση των 

μελλοντικών εκπαιδευτικών 

β) να διερευνήσει πώς επηρέασε η φιλοσοφία και το γνωσιολογικό υπόβαθρο των 

ακαδημαϊκών τη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών του Π.Τ.Δ.Ε. 

γ) να καταγράψει τα προβλήματα στελέχωσης που προέκυψαν κατά τα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας του Π.Τ.Δ.Ε. 

δ) να καταγράψει την εμπειρία των ακαδημαϊκών από την άσκηση διοικητικού έργου  

ε) να προσδιορίσει τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες που προσφέρονταν για την 

εκπλήρωση του διδακτικού και ερευνητικού έργου των ακαδημαϊκών   

στ) να προσδιορίσει την πιθανή διασύνδεση του νέου τμήματος με την τοπική 

κοινωνία. 

ζ) να εντοπίσει τους μηχανισμούς ισομορφισμού (καταναγκαστικού, μιμητικού, 

κανονιστικού) που ενεργοποιήθηκαν κατά τα πρώτη έτη λειτουργίας του Τμήματος 

και  

η) να εντοπίσει το μηχανισμό της «αποσύνδεσης» που ενεργοποίησε το Τμήμα, 

προκειμένου να ανταποκριθεί καλύτερα στο θεσμικό περιβάλλον του και την 

κουλτούρα ή τις επιδιώξεις των μελών του. 

      

2. Μεθοδολογία της Έρευνας 

       Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης έρευνας επιλέχθηκαν δύο ειδών 

μεθοδολογικά εργαλεία: 

α) οι ημιδομημένες προσωπικές συνεντεύξεις των ακαδημαϊκών μελών που 

στελέχωσαν το Τμήμα τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του και  
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β) η ερμηνευτική προσέγγιση άμεσων και έμμεσων γραπτών πηγών που αναφέρονται 

στη σύσταση και στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας. Συγκεκριμένα, μελετήθηκαν τα πρακτικά των 

Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος, που έλαβαν χώρα από τη σύστασή του – η 

πρώτη ΓΣ πραγματοποιήθηκε στις 13 Νοεμβρίου 1989- έως και τις 21 Οκτωβρίου 

1993, όταν το Τμήμα αποκτά αυτοδυναμία. 

        Η παράλληλη χρήση των δύο μεθοδολογικών εργαλείων θεωρήθηκε σημαντική, 

επειδή το περιεχόμενο των συνεντεύξεων έπρεπε από τη μία να τεθεί υπόψη των 

προσώπων που καταγράφονταν στα πρακτικά των συνεδριάσεων την περίοδο που μας 

ενδιέφερε και από την άλλη τα δεδομένα των συνεντεύξεων έπρεπε να 

διασταυρωθούν, να αξιολογηθούν και να ερμηνευτούν με βάση το πληροφοριακό 

υλικό του αρχείου.  

     Η ποιοτική έρευνα η οποία χρησιμοποιήθηκε είναι μια δραστηριότητα 

τοποθετημένη σε ένα πλαίσιο, το οποίο εντάσσει τον παρατηρητή στον κόσμο. Αυτή 

απαντά  σε ένα σύνολο ερμηνευτικών και υλικών πρακτικών, οι οποίες κάνουν τον 

κόσμο ορατό. Αυτές οι πρακτικές αλλάζουν τον κόσμο. Μετατρέπουν τον κόσμο σε 

μια σειρά από αναπαραστάσεις του εαυτού, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων 

πεδίου, των συνεντεύξεων, των συνομιλιών, των φωτογραφιών, των 

μαγνητοφωνήσεων και των σημειώσεων σε ημερολόγια. Σε αυτό το επίπεδο, η 

ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια ερμηνευτική, νατουραλιστική προσέγγιση στον 

κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι ποιοτικοί ερευνητές μελετούν τα πράγματα στο φυσικό 

τους χώρο,  επιχειρώντας να δώσουν νόημα ή να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με 

όρους των νοημάτων που οι άνθρωποι δίνουν σε αυτά (Πουρκός Μ.& Δαφέρμος Μ., 

2010).        

      Η προσωπική  συνέντευξη θεωρήθηκε το κατάλληλο ερευνητικό εργαλείο για την 

έρευνά μας, επειδή είναι η ποιοτική μέθοδος που χρησιμοποιείται περισσότερο, 

εξαιτίας της ευελιξίας που προσφέρει κατά τη διεξαγωγή της καθώς και λόγω της 

αμεσότητας και της εξοικείωσης που αισθάνεται ο συνεντευξιαζόμενος. Aπό την 

άλλη, δίνει τη δυνατότητα στον ερευνητή να αποκομίσει μια πιο άμεση και σαφή 

εικόνα των θέσεων και των απόψεων των συνεντευξιαζόμενων. Πολλοί ερευνητές 

δίνουν μεγάλη σημασία στις συνεντεύξεις  και αυτό γιατί  μπορούν να συλλεχθούν 

πληροφορίες σε βάθος, επιτυγχάνοντας εποικοδομητική  αλληλεπίδραση ανάμεσα 

στον συνεντευκτή και τον συνεντευξιαζόμενο. Επίσης, συμβάλλουν στη 
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συγκέντρωση  στοιχείων που με λεπτομέρεια εξετάζουν όλες τις πτυχές του υπό 

διερεύνηση ζητήματος (Γρίβα Ε. & Στάμου Α, 2014). 

        Στην έρευνά μας χρησιμοποιήθηκε η μορφή της ημιδομημένης συνέντευξης. 

Αυτός ο τύπος συνέντευξης απαρτίζεται από ένα  πλαίσιο το οποίο έχει μια δομή με 

προκαθορισμένη θεματολογία, δηλαδή περιλαμβάνει μια σειρά ερωτημάτων που 

έχουν τη μορφή γενικών κατευθυντήριων γραμμών, αλλά ο ερευνητής μπορεί να 

αλλάξει τη  σειρά των ερωτημάτων και διαθέτει την ευχέρεια να θέσει επιπλέον 

ερωτήσεις στην πορεία της συνέντευξης, εφόσον το κρίνει απαραίτητο. Με άλλα 

λόγια, οι  ημιδομημένες  συνεντεύξεις έχουν τη μορφή ενός  ημι-ανοικτού διαλόγου, 

παρέχοντας ευχέρεια αλληλόδρασης ανάμεσα στον συνεντευκτή και τον 

συνεντευξιαζόμενο (Γρίβα Ε. & Στάμου Α,2014). 

    Η συνέντευξη ως εργαλείο συλλογής ποιοτικών δεδομένων είναι μια διαδικασία 

ιδιαίτερα απαιτητική για τον σχεδιασμό της και χρονοβόρα για τη διεξαγωγή της, 

καθώς η επιλογή και η διατύπωση των ερωτήσεων παίζουν σημαντικό ρόλο στην 

επεξεργασία, ανάλυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων. Από την άλλη, καθώς ο 

ερευνητής καλείται να διαχειριστεί και να επεξεργαστεί έναν πλούτο ποιοτικών 

δεδομένων, χρειάζεται να επιλέξει με προσοχή και να αξιοποιήσει κατάλληλες  

προσεγγίσεις, οι οποίες να παρέχουν συστηματικότητα, μεθοδικότητα, καθώς και 

εμβάθυνση αλλά και κριτική θεώρηση των δεδομένων (Γρίβα Ε. & Στάμου Α, 2014). 

     Οι ερωτήσεις είναι ευέλικτες και οι συνεντεύξεις  ημιδομημένες (οι συμμετέχοντες 

ηγούνται στις συζητήσεις). Ο ερευνητής υιοθετεί μια ανοιχτή και ειλικρινή στάση 

προς τους συμμετέχοντες. Η ερευνητική σχέση είναι μια ανοιχτή αλληλεπίδραση 

μεταξύ ερευνητή και συμμετεχόντων. Οι αρχικές ερωτήσεις αναπτύσσονται με τέτοιο 

τρόπο ώστε να είναι ανοιχτές, ευέλικτες και να μελετούν την υποκειμενική  εμπειρία  

των συμμετεχόντων σε βάθος  (Πουρκός Μ.& Δαφέρμος Μ.,2010). 

 

2.1.Η θεματική ποιοτική ανάλυση  

      H θεματική ποιοτική ανάλυση είναι μια τριεπίπεδη ανάλυση, στην οποία 

ακολουθείται επαγωγική προσέγγιση, που προϋποθέτει ανοιχτή κωδικοποίηση και 

απαιτεί κριτική σκέψη και δημιουργικότητα. Οι κατηγορίες που προκύπτουν είναι  

ευέλικτες και τροποποιούνται όσο προχωρά η ανάλυση δεδομένων. Σε γενικό πλαίσιο 

ακολουθείται η εξής διαδικασία. Αρχικά οι συνεντεύξεις απομαγνητοφωνούνται κατά 

λέξη. Μετά από προσεκτική και πολλαπλή ανάγνωση των απομαγνητοφωνημένων 
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κειμένων, γίνεται εξοικείωση του ερευνητή με το περιεχόμενο και σχηματίζεται μια 

πρώτη εικόνα σχετικά με τις πιθανότητες ανάλυσης. Στη συνέχεια γίνεται 

συστηματική ανάγνωση με στόχο την ανάπτυξη κωδικών για την κατηγοριοποίηση 

του όγκου των ποιοτικών δεδομένων. 

       Η τριεπίπεδη ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων πραγματοποιείται ως εξής:  

α) Με την αναγωγή των δεδομένων. Σε αυτό το επίπεδο το σύνολο των δεδομένων 

χωρίζεται από τον ερευνητή σε μικρότερα τμήματα, ώστε να μπορεί να τα χειριστεί 

με μεγαλύτερη ευκολία σύμφωνα με το εννοιολογικό πλαίσιο και τα ερευνητικά 

ερωτήματα. Περιλαμβάνει μια σειρά  από βήματα όπως η ταξινόμηση των στοιχείων 

του κειμένου σε ένα αριθμό κατηγοριών  σε πρώτο και δεύτερο επίπεδο, δηλαδή τη 

δημιουργία κωδικών και την οργάνωσή τους σε κατηγορίες. Τα δεδομένα που 

αφορούν τους κωδικούς συμβάλλουν στην ακριβή γνώση και στην απόδοση με 

σαφήνεια αυτών των βασικών κατηγοριών. Στη συνέχεια ακολουθεί  μια αναλυτική 

επαγωγική κωδικοποίηση δημιουργώντας τους κωδικούς από τα ίδια τα δεδομένα. 

β) Με την έκθεση των δεδομένων. Στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, γίνεται η συνολική 

έκθεση των δεδομένων, την οποία οι Miles και Huberman (1994) ορίζουν ως τη 

«συστηματική και συνοπτική συλλογή και ταξινόμηση των δεδομένων» και η οποία 

συμβάλλει στην κατανόηση σε βάθος των δεδομένων και στην εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Με βάση τις κατηγορίες και τους κωδικούς που προέκυψαν 

δημιουργούνται οι θεματικοί άξονες, οι οποίοι παρουσιάζονται σε φόρμες έκθεσης 

δεδομένων. Αυτές οι φόρμες αφορούν ατομικούς πίνακες έκθεσης δεδομένων για 

κάθε συνεντευξιαζόμενο. Με βάση αυτούς τους ατομικούς πίνακες συντάσσεται ένας 

συγκεντρωτικός τελικός πίνακας έκθεσης δεδομένων. 

γ) Με την παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στο τρίτο επίπεδο 

ανάλυσης γίνονται τα πρώτα ερμηνευτικά σχόλια, δίνονται πιθανές ερμηνείες και 

συντάσσεται κείμενο, όπου γίνεται αναφορά στις διαφορές και στις ομοιότητες που 

έχουν εντοπισθεί μεταξύ των απαντήσεων που έχουν δοθεί από τους 

συνεντευξιαζόμενους  (Γρίβα Ε. & Στάμου Α, 2014). 

 

2.2. Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων 

       Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων είναι μια δραστηριότητα που περιλαμβάνει 

όλες τις  διαδικασίες  νοηματοδότησης,  κατηγοριοποίησης και θεωρητικοποίησης 

του ποιοτικού ελέγχου με στόχο την απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα, τον 
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έλεγχο των τυχόν ερευνητικών υποθέσεων ή την ερμηνεία και κατανόηση 

φαινομένων, διαδικασιών και δράσεων (Ιωσηφίδης  Θ., 2008).  

     Προϋπόθεση για την ανάλυση του ποιοτικού υλικού είναι η αποτελεσματική 

διαχείριση δεδομένων. Σύμφωνα με τους Huberman και Miles (1994), η διαχείριση 

περιλαμβάνει τη συστηματική και συνεπή διαδικασία της συλλογής, αποθήκευσης 

(storage) και ανάκτησης (retrieval) του ποιοτικού υλικού. Η διαχείριση των 

δεδομένων στοχεύει στο να διασφαλίσει τη συλλογή υψηλής ποιότητας ποιοτικών 

δεδομένων, τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτά και την τεκμηρίωση όλων των 

αναλυτικών διαδικασιών που εφαρμόστηκαν. Η πιο κρίσιμη διάσταση της διαχείρισης 

των δεδομένων είναι η διαδικασία αποθήκευσης και ανάκτησης. Σύμφωνα με τον 

Levine (1985), μπορούμε να διακρίνουμε πέντε γενικές λειτουργίες αποθήκευσης και 

ανάκτησης του ποιοτικού υλικού: α) τη δόμηση ή την κατηγοριοποίηση του 

ποιοτικού υλικού σε φακέλους ή σε διαφορετικούς τύπους αρχείων β) τη σύνδεση 

μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών του ποιοτικού υλικού γ) την οργάνωση και δόμηση 

των κωδικών του ποιοτικού υλικού σε κατηγορίες δ) περιλήψεις εκτεταμένων 

ποιοτικών δεδομένων ε) διάφορους τρόπους εύκολης εύρεσης και πρόσβασης σε 

τμήματα του ποιοτικού υλικού.  

      Όλες οι παραπάνω διαδικασίες γίνονταν παραδοσιακά χρησιμοποιώντας 

καρτέλες, φακέλους κ.λ.π. Σήμερα γίνονται με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και των ειδικών λογισμικών πακέτων για την ανάλυση των ποιοτικών 

δεδομένων (Ιωσηφίδης  Θ., 2008). 

     Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων περιλαμβάνει τρεις αλληλοεξαρτώμενες 

μεταξύ τους διαδικασίες. Αυτές είναι  ο περιορισμός των δεδομένων (data reduction), 

η παρουσίαση των δεδομένων (data display) και ο έλεγχος και η απόδοση νοήματος 

στα δεδομένα  (conclusion drawing and verification). Αυτές οι διαδικασίες σύμφωνα 

με τους Huberman και Miles (1994) εξειδικεύονται στα εξής: 

1.Περιορισμός των δεδομένων. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει τον αναγκαίο 

περιορισμό των δεδομένων στην κατεύθυνση αυτών που κατά την κρίση του 

ερευνητή είναι καταλληλότερα να απαντήσουν στα ερευνητικά ερωτήματα. Η 

διαδικασία αυτή είναι συνεχής και λαμβάνει χώρα ήδη από το στάδιο συλλογής των 

δεδομένων από το ερευνητικό πεδίο. Από το σύνολο δεδομένων, στοιχείων και 

ερεθισμάτων στο πεδίο επιλέγονται αυτά που ταιριάζουν στη θεματική περιοχή της 

εκάστοτε έρευνας. 
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2.Παρουσίαση των δεδομένων. Η παρουσίαση των δεδομένων περιλαμβάνει όλες 

εκείνες τις διαδικασίες και τις τεχνικές που έχουν ως στόχο να οργανώσουν την 

πληροφορία, η οποία έχει  συλλεγεί  από ένα πεδίο με τέτοιον τρόπο, ώστε να είναι 

δυνατή η μετέπειτα επεξεργασία και  ανάλυσή της. Τέτοιοι τρόποι οργάνωσης είναι 

να γίνει  σύνοψη  των δεδομένων, περιλήψεις, αρχειοθέτηση και καταλογράφησή 

τους, η παρουσίασή τους σε μορφή πινάκων κ.λ.π. 

3.Έλεγχος και απόδοση νοήματος στα δεδομένα. Κατά το στάδιο αυτό ο ερευνητής 

αποδίδει  νόημα  στα ποιοτικά δεδομένα, δηλαδή προχωρά στη δόμηση ερμηνευτικού 

και θεωρητικού πλαισίου με στόχο την απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα ή την 

κατανόηση των υπό έρευνα φαινομένων, διαδικασιών ή συμπεριφορών (Ιωσηφίδης 

Θ., 2008). 

 

2.3.Βασικά χαρακτηριστικά της διαδικασίας της ανάλυσης των δεδομένων   

    Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων είναι μια κυκλική και αναδραστική 

διαδικασία. Είναι μια  συστηματική προσπάθεια ερμηνείας των ποιοτικών δεδομένων, 

η οποία χαρακτηρίζει ολόκληρη την ερευνητική προσπάθεια. Ο ερευνητής συνήθως 

προετοιμάζει τις αναλυτικές κατηγορίες πριν την είσοδό του στο πεδίο και τις 

αναπροσαρμόζει συνεχώς κατά τη διάρκεια της συλλογής των δεδομένων. Αυτή η 

διαδικασία συνεχίζεται και μετά το πέρας της συλλογής των δεδομένων και 

ολοκληρώνεται με το τέλος της αναλυτικής δουλειάς.  

    Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων είναι μια περιεκτική και συστηματική 

διαδικασία. Θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από συστηματικότητα, δηλαδή από 

οργανωμένη και περιεκτική καταγραφή τόσο του ποιοτικού υλικού όσο και των 

αναλυτικών δραστηριοτήτων και επεξεργασιών. Αυτή η αναλυτική διαδικασία θα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από ένα αυξημένο βαθμό ευελιξίας, γιατί η πλήρης 

συστηματοποίηση του πλαισίου της ανάλυσης από πριν στις περισσότερες 

περιπτώσεις είναι όχι μόνο αδύνατη αλλά και ανεπιθύμητη. Αυτό συμβαίνει γιατί 

συνήθως προκύπτουν νέες αναλυτικές κατηγορίες από τα δεδομένα, οι οποίες δεν 

είχαν προβλεφθεί και είναι αποτέλεσμα της κυκλικότητας και της αναδραστικότητας 

της ποιοτικής ανάλυσης. 

     Υπάρχει ισορροπία μεταξύ τμηματοποίησης των δεδομένων και συνολικού 

πλαισίου. Τμηματοποίηση  σημαίνει χωρισμός  του ποιοτικού υλικού σε μικρότερες ή 

μεγαλύτερες ενότητες, οι οποίες παρουσιάζουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, 
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δηλαδή αναφέρονται σε μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή ή απαντούν στο ίδιο 

ερευνητικό ερώτημα ή οδηγούν στην ερμηνεία ή κατανόηση του ίδιου φαινομένου. 

Πολλές φορές η λεπτομερής τμηματοποίηση οδηγεί στην αποσύνδεση από το 

ευρύτερο πλαίσιο των δεδομένων, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διαστρέβλωση 

των συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων της έρευνας. Θα πρέπει να υπάρχει 

συνεχής μέριμνα για την αντιστοίχιση του επιμέρους με το όλο. 

        Υπάρχει  το σύστημα οργάνωσης των ποιοτικών δεδομένων που άλλες φορές 

είναι σε μεγάλο βαθμό προκαθορισμένο και άλλες φορές καθορίζεται από την ίδια τη 

διαδικασία της ανάλυσης. Στην πραγματικότητα  τα δυο αυτά στοιχεία  συνυπάρχουν 

με διαφορετική έμφαση ανάλογα με το είδος της έρευνας (Ιωσηφίδης Θ., 2008).   

2.4.Είδη ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων 

Ορισμένοι βασικοί τύποι ανάλυσης είναι οι εξής: 

Η Τυπολογική ανάλυση. Αφορά στη δόμηση του ποιοτικού υλικού σε κατηγορίες ή 

θεματικά πεδία. 

Η ταξινομική ανάλυση. Αυτή αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης. Είναι μια 

συστηματικότερη και λεπτομερέστερη τυπολογία εννοιών σε πολλά  επίπεδα κατά 

την οποία τα ανώτερα επίπεδα περικλείουν προηγούμενες επεξεργασίες. 

Η συνεχής σύγκριση. Αυτός ο τύπος της ανάλυσης αφορά περισσότερο στη 

θεμελιωμένη θεωρία και σχετίζεται με τη διατύπωση θεωριών και ερμηνειών οι 

οποίες προκύπτουν από τα ποιοτικά δεδομένα. 

Η αναλυτική επαγωγή. Ο τρόπος αυτός της ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων 

αναφέρεται κυρίως στον έλεγχο υποθέσεων με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεγεί 

από το ερευνητικό πεδίο. 

Λογική ανάλυση/πινακοποιημένη ανάλυση. Σε αυτό το είδος ανάλυσης δίνεται έμφαση 

στη λογική σειρά αιτιακών σχέσεων οι οποίες συνήθως παρουσιάζονται και με 

οπτικοποιημένη μορφή, δηλαδή με διαγράμματα, με εννοιολογικούς χάρτες κ.λ.π.   

Οιονεί στατιστική ανάλυση. Αυτό το είδος ανάλυσης αφορά στην παρουσίαση των 

ποιοτικών δεδομένων σε μορφές που συναντώνται συνήθως στην ποσοτική έρευνα ή 

στη στατιστική. 

Ανάλυση γεγονότων/μικροανάλυση. Βασικός στόχος αυτής της ανάλυσης είναι η 

οριοθέτηση και ο σαφής προσδιορισμός των γεγονότων καθώς και η προσπάθεια 

εντοπισμού προτύπων που χαρακτηρίζουν κατηγορίες γεγονότων. Αυτού του τύπου η 
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ανάλυση χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που τα ποιοτικά δεδομένα είναι σε 

οπτικοακουστική μορφή. 

Ανάλυση πεδίου. Αφορά στη διερεύνηση της γλώσσας και του λόγου των 

συμμετεχόντων στο πλαίσιο συγκεκριμένων πολιτισμικών και κοινωνικών  πεδίων 

και πλαισίων. 

Ερμηνευτική ανάλυση. Ο βασικός στόχος αυτής της ανάλυσης είναι η ανάδειξη του 

νοήματος που οι ίδιοι οι συμμετέχοντες προσδίδουν στην υπό μελέτη κατάσταση ή 

διαδικασία ή στο υπό έρευνα φαινόμενο. 

Ανάλυση λόγου. Αφορά κυρίως στη διερεύνηση της επικοινωνίας και της έκφρασης 

λόγου μεταξύ των συμμετεχόντων στην έρευνα. Αυτός ο τύπος της ανάλυσης 

χρησιμοποιείται κυρίως στις περιπτώσεις ομαδικών συνεντεύξεων ή ομάδων 

εστίασης και αυτό που ενδιαφέρει είναι οι γλωσσικές μορφές αλληλεπίδρασης και ο 

τρόπος εκφοράς του λόγου των συμμετεχόντων στην ερευνητική διαδικασία 

(Ιωσηφίδης Θ.,2008). 

2.5.Κωδικοποίηση των ποιοτικών δεδομένων 

Η κωδικοποίηση (coding) των ποιοτικών δεδομένων είναι από τα πιο 

αποφασιστικά στάδια στη διαδικασία της ανάλυσης. Σημαίνει απόδοση νοήματος ή 

πληροφορίας σε τμήματα των δεδομένων και συνδέεται άρρηκτα με την 

τμηματοποίηση των δεδομένων. Η κωδικοποίηση των δεδομένων είναι μια 

μηχανιστική διαδικασία αλλά αποτελεί οργανικό μέρος και βάση της ανάλυσης. 

Σύμφωνα με τους Coffey και Atkinson (1996), η διαδικασία της κωδικοποίησης των 

ποιοτικών δεδομένων εκπληρώνει τις ακόλουθες αναλυτικές λειτουργίες. 

-Οι κωδικοί συνδέουν μεταξύ τους διαφορετικά τμήματα του ποιοτικού υλικού. 

-Η κωδικοποίηση οδηγεί στην κατηγοριοποίηση των ποιοτικών δεδομένων. 

-Οι κωδικοί συνδέονται με τις κατηγορίες και τις έννοιες. 

-Η κωδικοποίηση οδηγεί στη θεωρητικοποίηση, στην ερμηνεία και στην ανάλυση των 

δεδομένων. 

2.5.1.Χαρακτηριστικά των κωδικών 

-Τίτλος. Ο τίτλος κάθε κωδικού αποτελείται από μια λέξη, ή από μια φράση ή από 

συνδυασμό γραμμάτων, συμβόλων, αριθμών κ. λ. π. 

-Ορισμός. Ο ορισμός του κωδικού περιλαμβάνει μια περισσότερο ή λιγότερο 

αναλυτική περιγραφή του, το νόημα που αυτός έχει, τους σκοπούς που εκπληρώνει 

και τις πιθανές αδυναμίες του. 
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-Τμήματα δεδομένων. Περιλαμβάνει παραδείγματα τμημάτων των δεδομένων τα 

οποία έχουν αποδοθεί στον κωδικό. 

-Συνδέσεις. Το στοιχείο αυτό αφορά στην ουσιαστική σύνδεση του κάθε κωδικού με 

τους άλλους καθώς και με όλες τις αναλυτικές εργασίες και επεξεργασίες. 

-Μοντέλο. Κάθε κατηγορία κωδικών εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο μοντέλο 

ανάπτυξης της αναλυτικής διαδικασίας. 

2.5.2.Είδη κωδικών και κωδικοποίησης 

Μπορούμε να διακρίνουμε μια σειρά από τύπους κωδικών και αντίστοιχα είδη 

κωδικοποίησης ανάλογα με το χαρακτήρα των ποιοτικών δεδομένων, τις απαιτήσεις 

της αναλυτικής διαδικασίας και τις επιλογές του ερευνητή. 

Τα βασικότερα είδη κωδικοποίησης είναι τα παρακάτω: 

1.Αντικειμενική κωδικοποίηση 

2.Θεματική κωδικοποίηση 

3.Θεωρητική η ερμηνευτική κωδικοποίηση 

4.Ανοιχτή κωδικοποίηση 

5.Κωδικοποίηση άξονα ή αξονική κωδικοποίηση 

6.Επιλεκτική κωδικοποίηση (Ιωσηφίδης Θ., 2008). 

 

3. Η ανάλυση των συνεντεύξεων και των πρακτικών συνεδριάσεων 

των Γενικών Συνελεύσεων 

          Στην έρευνα που διεξήχθη με εργαλείο τις ημιδομημένες συνεντεύξεις κατέστη 

δυνατή η συμμετοχή  6 (έξι) πανεπιστημιακών συνολικά, οι οποίοι στελέχωσαν το 

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας  τα πρώτα χρόνια  

λειτουργίας του. Οι συνεντεύξεις δομήθηκαν σε τέσσερις βασικούς  θεματικούς  

άξονες για ανάπτυξη: 

1.Πρόγραμμα σπουδών-μοντέλο εκπαίδευσης 

2.Στελέχωση με ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό 

3.Διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό έργο 

4.Σχέση του πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία 

 Αντίστοιχα, για την ερμηνευτική προσέγγιση χρησιμοποιήθηκε το Αρχείο του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας και συγκεκριμένα τα 

Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Φλώρινας ως το 1993, τη χρονική περίοδο που το Tμήμα 
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απέκτησε την αυτοδυναμία του. Οι συνεδριάσεις που εξετάζονται είναι συνολικά 42 

και εκτείνονται χρονικά από τις 13.11.1989 ως τις 21.10.1993. 

3.1. Ανάλυση των Συνεντεύξεων 

Από την ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων με βάση με το μοντέλο των Miles 

και Huberman (1994) προέκυψαν κωδικοί που εντάχθηκαν σε κατηγορίες οι οποίες 

ομαδοποιήθηκαν σε  θεματικούς άξονες και κατηγορίες εξής: 

  

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ –ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1.1 Αρχές προγράμματος σπουδών 

 111 Επιστημονική κατάρτιση 

 112 Ισόρροπη κατάρτιση 

 113 Έλλειψη συγκεκριμένου μοντέλου 

1.2 Διαφοροποίηση προσόντων σε σχέση με τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες 

 

1
ος

 Θεματικός Άξονας 

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ –ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

1.1.Αρχές 

Προγράμματος 

Σπουδών 

ΕΠΙΣΤΚΑΤΑΡΤ Επιστημονική κατάρτιση 

ΙΣΟΡΠΚΑΤΑΡΤ Ισόρροπη κατάρτιση 

ΕΛΙΨΜΟΝΤΕΛ Έλλειψη συγκεκριμένου μοντέλου 

1.2.Διαφοροποίηση 

προσόντων σε σχέση 

με τις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες 

ΔΙΑΦΠΡΠΑΚΠΤ Διαφορετικά προσόντα αποφοίτων Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας από των Παιδαγωγικών Τμημάτων 

ΣΤΧΔΦΡΤΕΚΠ Στόχος η διαφορετική εκπαίδευση στα Π.Τ. από 

αυτή των Π.Α. 

ΕΚΠΚΑΛΕΝΜ Εκπαιδευτικός από τα Π.Τ. καλύτερα ενημερωμένος 

από των Π.Α. 

 

Στον 1
ο
 θεματικό άξονα που αναφέρεται στο πρόγραμμα Σπουδών-Μοντέλο 

εκπαίδευσης προέκυψαν δύο κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στις «αρχές προγράμματος σπουδών» και 

αναδεικνύει την «επιστημονική κατάρτιση» στην οποία συγκλίνουν οι περισσότεροι 

πανεπιστημιακοί όσον αφορά την προετοιμασία των φοιτητών για το επάγγελμα του 

παιδαγωγού- δασκάλου. Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών δηλώνουν 

ότι δόθηκε έμφαση στο να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την πράξη, καθώς 

επισημαίνουν ότι «έδιναν έμφαση στην επιστημονική κατάρτιση των διδασκόντων και 

στην πρακτική εφαρμογή». Θεωρούσαν ότι «πρέπει να έχουν οι φοιτητές παιδαγωγική 

επάρκεια ώστε να γνωρίζουν πως θα εφαρμόσουν την πρακτική άσκηση». Στόχος 

ήταν «στο πρόγραμμα σπουδών να δοθεί έμφαση στις παιδαγωγικές σπουδές οι οποίες 

πρέπει να βρίσκονται στο κέντρο βάρους των σπουδών του παιδαγωγικού τμήματος». 
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Επίσης δόθηκε έμφαση στην «ισόρροπη κατάρτιση». Οι περισσότεροι 

ερωτηθέντες επισημαίνουν ότι προσπάθησαν να πετύχουν συνδυασμό επιστημονικής 

κατάρτισης και πρακτικής εφαρμογής. Δηλαδή «να δοθεί ένας επιστημονικός 

χαρακτήρας στις σπουδές, χωρίς να χαθεί η επαφή με την πράξη». Επίσης τόνισαν ότι 

«ο εκπαιδευτικός πρέπει να έχει επιστημονική κατάρτιση και πρακτική εφαρμογή».  

Η άποψη που επικράτησε είναι ότι ο εκπαιδευτικός ή ο παιδαγωγός θα πρέπει 

να έχει τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής αλλά 

ταυτόχρονα θα πρέπει να εξοπλιστεί και με τις γνώσεις των υπολοίπων ειδικών 

επιστημόνων και να έχει επαφή με την πράξη. Στην πλειοψηφία οι ερωτηθέντες 

στόχευαν στον ισόρροπο συνδυασμό της παιδαγωγικής με τις ειδικές επιστήμες. 

Δηλαδή, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, «Η παρουσία και άλλων κλάδων είναι 

απαραίτητη αλλά οι καθηγητές ειδικοτήτων σε ένα παιδαγωγικό τμήμα δεν μπορούν να 

κάνουν τα ίδια με τους συναδέρφους τους στον ίδιο επιστημονικό κλάδο». 

Στη διαμόρφωση του προγράμματος σπουδών διαπιστώθηκε ότι δεν 

ακολουθήθηκε κάποιο συγκεκριμένο μοντέλο. Δεν υπήρχαν συγκεκριμένοι στόχοι, 

αλλά έπαιξε σπουδαίο ρόλο το αντικείμενο που υπηρετούσαν ή κατείχαν οι εκάστοτε 

πρόεδροι του τμήματος: «Το αντικείμενο που υπηρετούσε ή κατείχε το μέλος ΔΕΠ ή ο 

ειδικός επιστήμονας επηρέασε την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών». 

Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στη «διαφοροποίηση προσόντων σε σχέση 

με τις παιδαγωγικές Ακαδημίες» και αναδεικνύει τις ουσιαστικές διαφορές που θα 

πρέπει να έχει ένας απόφοιτος Π.Τ.Δ.Ε. ΑΕΙ από τον αντίστοιχο της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας. Ένας ερωτηθείς εκφράζει την άποψη ότι: «υπήρξε πρόθεση να 

διαφοροποιηθούν τα προσόντα των αποφοίτων των παιδαγωγικών τμημάτων, να δοθεί 

ένας επιστημονικός χαρακτήρας στις σπουδές, χωρίς να χαθεί η επαφή με την πράξη». 

Εκφράστηκε η άποψη ότι: «σε σχέση με τα προσόντα των αποφοίτων της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας η φιλοσοφία είχε ως στόχο να έχει ο εκπαιδευτικός ή ο 

παιδαγωγός τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις επιστήμες της αγωγής αλλά και να 

εξοπλιστεί και με τις γνώσεις των υπολοίπων ειδικών επιστημόνων και να έχει επαφή 

με την πράξη». 

Οι Ακαδημαϊκοί στόχευαν «η εκπαίδευση στο Παιδαγωγικό Τμήμα να απέχει 

από το επίπεδο της μετα- γυμνασιακής εκπαίδευσης στο οποίο βρίσκονταν οι 

Παιδαγωγικές Ακαδημίες». Υπήρξε η πρόθεση για τα Παιδαγωγικά Τμήματα «με την 
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επέκταση των σπουδών κατά δύο έτη να βγάλουν έναν εκπαιδευτικό καλύτερα 

ενημερωμένο και συγκροτημένο από αυτό που μπορούσαν οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες 

διετούς φοίτησης οι οποίες παρείχαν περιορισμένης εμβέλειας μόρφωση». Ένας 

ερωτηθείς είπε: «Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες έβγαζαν «τεχνικούς». Ένας «τεχνικός» 

διαφέρει από έναν επιστήμονα. Ένας επιστήμονας έχει μια ευρεία εποπτεία του 

επιστημονικού και επαγγελματικού πεδίου και μπορεί να αντιμετωπίσει ευκολότερα 

όλες τις καταστάσεις». 

 

2. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

2.1 Στελέχωση με διοικητικό προσωπικό 

211 Προβλήματα στελέχωσης 

212 Ευκολία στελέχωσης 

2.2 Στελέχωση με διδακτικό προσωπικό 

221 Προβλήματα στελέχωσης σε σχέση με το προσωπικό της Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας 

222 Προβλήματα στελέχωσης σε σχέση με διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μελών 

ΔΕΠ 

223 Προβλήματα σε σχέση με τον τόπο μόνιμης κατοικίας μέρους του 

προσωπικού 

 

 

2
ος

 Θεματικός Άξονας 

2. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

2.1.Στελέχωση με 

διοικητικό προσωπικό 

ΠΡΣΤΔΙΚΤΠΡ Προβλήματα στελέχωσης με διοικητικό προσωπικό 

ΕΥΚΣΤΔΙΚΠΡ Ευκολία στελέχωσης με διοικητικό προσωπικό 

2.2.Στελέχωση με 

διδακτικό προσωπικό 

ΠΡΣΤΠΡΠΑ Προβλήματα στελέχωσης με το προσωπικό της 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

ΠΡΣΤΠΛΘΔΕΠ Προβλήματα στελέχωσης με διαδικασίες πλήρωσης 

θέσεων μελών ΔΕΠ 

ΠΡΣΤΜΟΝΚΑΤ Προβλήματα στελέχωσης σε σχέση με τον τόπο 

μόνιμης κατοικίας του προσωπικού 

 

 



66 
 

Στον 2
ο
 θεματικό άξονα που αναφέρεται στην στελέχωση με ακαδημαϊκό και 

διοικητικό προσωπικό προέκυψαν δύο κατηγορίες 

Η πρώτη κατηγορία αφορά στη στελέχωση με διοικητικό προσωπικό και 

επισημαίνει ότι υπήρξαν προβλήματα στελέχωσης σε διοικητικό προσωπικό. Ένας 

ακαδημαϊκός σχολίασε: «Διοικητικό προσωπικό δεν υπήρχε», ένας άλλος είπε: «Το 

διοικητικό προσωπικό φαινόταν ότι αριθμητικά επαρκεί, αλλά η απόσταση από την 

κεντρική διοίκηση δημιουργούσε προβλήματα. Οι προϊστάμενοι γραμματειών ήταν 

υπάλληλοι του Α.Π.Θ. και όταν υπήρχε διαδικασία συνεδρίασης στο τμήμα έρχονταν 

στη Φλώρινα. Οι υπόλοιποι διοικητικοί υπάλληλοι ήταν λιγοστοί αλλά 

ανταποκρίνονταν σε αυτά που χρειάζονταν». 

Ένας από τους πληροφορητές ισχυρίστηκε ότι: «δεν υπήρξαν ιδιαίτερα 

προβλήματα στελέχωσης του Παιδαγωγικού Τμήματος με διοικητικό προσωπικό διότι 

υπήρχαν κάποιοι από την Παιδαγωγική Ακαδημία». Ένα εξίσου σοβαρό πρόβλημα 

ήταν η έλλειψη εμπειρίας των υπαρχόντων υπαλλήλων που προέρχονταν από την 

παλαιά Παιδαγωγική Ακαδημία, οι οποίοι, σύμφωνα με την άποψη ενός 

ακαδημαϊκού: «δεν μπορούσαν παρά την καλή τους διάθεση να ανταποκριθούν στις 

απαιτήσεις ενός καινούργιου τμήματος». Ένας άλλος δίνει ιδιαίτερη σημασία στην 

προθυμία των υπαλλήλων αναφέροντας: «βρήκαμε καλή νοοτροπία, κάτι που δεν το 

βρίσκεις σε όλα τα Πανεπιστημιακά Τμήματα. Μπορεί νa έμενε στη γραμματεία μέχρι 

τις 4 έστω ένας υπάλληλος».  

H δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στη στελέχωση με διδακτικό προσωπικό. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αναφέρουν ότι υπήρχαν σημαντικά προβλήματα 

σε ακαδημαϊκό προσωπικό: «με το ακαδημαϊκό προσωπικό υπήρξαν προβλήματα, δεν 

υπήρχαν στην Παιδαγωγική Ακαδημία διδάσκοντες με προσόντα τους οποίους 

μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν». Από κάποιους τονίζεται ότι υπήρξε έλλειψη 

προσωπικού σε βασικά αντικείμενα «ένα παράδειγμα έλλειψης ήταν της εξελικτικής 

ψυχολογίας, διότι θεωρώ ότι οι αυριανοί παιδαγωγοί πρέπει να έχουν καλύτερη 

κατάρτιση σε θέματα ψυχολογίας που είναι όμορη επιστήμη». Ένας ερωτηθείς είπε: «σε 

ακαδημαϊκό προσωπικό υπήρξαν προβλήματα στελέχωσης υπό την εξής έννοια: 

εξαιτίας της απότομης αύξησης των Παιδαγωγικών Τμημάτων από τη μια χρονιά στην 

άλλη αυξήθηκαν οι απαιτήσεις σε διδακτικό προσωπικό». 
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Ένα άλλο πρόβλημα που επισημάνθηκε είναι: «υπήρξε πίεση οι εκπαιδευτικοί 

των Παιδαγωγικών Ακαδημιών να ενταχθούν στα Παιδαγωγικά Τμήματα, όμως τα 

προσόντα τους ήταν λιγότερα από αυτά που απαιτούσε ο νόμος». Ένας ακαδημαϊκός 

ανέφερε ότι: «υπήρχαν διδάσκοντες «ιπτάμενοι» από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα 

που έρχονταν στη Φλώρινα για μια δυο ημέρες την εβδομάδα χωρίς να έχουν τον 

απαιτούμενο χρόνο να ασχοληθούν με τα προβλήματα του τμήματος». Κάποιος άλλος 

επισήμανε ότι «υπήρξαν προβλήματα στελέχωσης σε διδακτικό προσωπικό, παρότι 

ήταν ευνοημένο τμήμα. Οι διαδικασίες πλήρωσης των θέσεων ΔΕΠ ήταν χρονοβόρες». 

Ένας από τους ερωτηθέντες είπε: «Δουλέψαμε πολύ καλά με θέσεις ειδικών 

επιστημόνων. Οι θέσεις ΔΕΠ καλύφθηκαν σιγά-σιγά με τους ετήσιους 

προγραμματισμούς». Κάποιος άλλος σχολίασε: «Η στελέχωση σε διδακτικό προσωπικό 

ήταν ανεπαρκής. Μέρος του διδακτικού προσωπικού προερχόταν από την Παιδαγωγική 

Ακαδημία και εισήγαγε την κουλτούρα της Παιδαγωγικής Ακαδημίας». 

 

3. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

3.1 Διδακτικό έργο 

311 Ομαδικότητα 

 312 Άμεση σχέση με φοιτητές 

 313 Έλλειψη ικανών υποδομών 

 314 Αξιοποίηση επισκεπτών καθηγητών  

3.2 Ερευνητικό έργο 

 321 Μικρή αλληλεπίδραση με άλλα ιδρύματα 

 322 Έλλειψη υποδομών 

 323 Έλλειψη χρόνου, λόγω φόρτου διοικητικής εργασίας 

 324 Έλλειψη ικανού χρόνου, λόγω απόστασης από μόνιμη κατοικία 

 

3
ος

  Θεματικός Άξονας 

3. ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ, ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

3.1.Διδακτικό 

έργο 

ΟΜΑΔΚ Ομαδικότητα 

ΑΜΣΧΜΦΟΙΤ Άμεση σχέση με φοιτητές 

 ΕΛΨΙΚΥΠΟΔ Έλλειψη ικανών υποδομών 

ΑΞΕΠΚΑΘ Αξιοποίηση επισκεπτών Καθηγητών 

3.2.Ερευνητικό ΜΙΚΑΛΕΠΙΔΙΔΡ Μικρή αλληλεπίδραση με άλλα ιδρύματα 
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έργο ΕΛΨΥΠΟΔ Έλλειψη υποδομών 

 ΕΛΨΥΧΡΛΦΟΕΡΓ Έλλειψη χρόνου, λόγω φόρτου διοικητικής εργασίας 

ΕΛΨΧΡΑΚΑΤ Έλλειψη χρόνου, λόγω απόστασης από μόνιμη κατοικία 

 

 

Στον 3
ο
 θεματικό άξονα που αναφέρεται στην διεκπεραίωση του διδακτικού και 

του ερευνητικού έργου προέκυψαν δύο κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στο διδακτικό έργο και επισημαίνει ότι δεν 

αναφέρθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα στην άσκηση του διδακτικού έργου. Οι 

περισσότεροι ερωτηθέντες ανέφεραν ότι το διδακτικό έργο πραγματοποιήθηκε 

ομαλά. Δήλωσαν ότι υπήρξε μια αμεσότητα με τους φοιτητές και συγκεκριμένα 

αναφέρει ένας από τους διδάσκοντες ότι «δεν υπήρξε ιδιαίτερη δυσκολία για την 

εκπλήρωση του διδακτικού έργου, απλά οι φοιτητές ήταν λίγοι σε σχέση με άλλα 

πανεπιστήμια και δεν υπήρχε η απόσταση του αμφιθεάτρου». Ένας άλλος τόνισε την 

έλλειψη ικανών υποδομών και εξέφρασε την άποψη ότι: «σε σχέση με τις δυνατότητες 

εκπλήρωσης του διδακτικού έργου όντως στην αρχή υπήρχε η αίσθηση ένδειας, αλλά σε 

4-5- χρόνια το Π.Τ.Δ.Ε. ήταν πολύ καλά οργανωμένο σε βιβλιοθήκη, εργαστήρια Η/Υ, 

εργαστήρια φυσικής, δηλαδή οι εκπαιδευτικές ανάγκες  καλύφθηκαν με γρήγορο ρυθμό. 

Τον φόρτο εργασίας στην άσκηση των διδακτικών και άλλων καθηκόντων τον 

αντιμετωπίζαμε ως ομάδα ευχαρίστως επειδή βλέπαμε τις ανάγκες του τμήματος».  

Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην άσκηση ερευνητικού έργου. Κάποιος 

ακαδημαϊκός εξέφρασε την άποψη ότι: «λόγω της απόστασης του Τμήματος από 

κάποιο άλλο Πανεπιστήμιο δεν υπήρχε αλληλεπίδραση με όρους πανεπιστημιακούς και 

ότι η απουσία υποδομών (βιβλιοθήκης) προκαλούσε δυσχέρειες στο διδακτικό και στο 

ερευνητικό έργο των διδασκόντων». Όσον αφορά στη διεκπεραίωση του ερευνητικού 

τους έργου, κάποιοι Πανεπιστημιακοί τόνισαν την έλλειψη υποδομών. Η εικόνα που 

προέκυψε δεν είναι ικανοποιητική, καθώς όλοι υποστηρίζουν ότι: «δεν μπορούμε να 

μιλήσουμε για ερευνητικό έργο». Επισημαίνεται ότι : «σε σχέση με το ερευνητικό έργο, 

λόγω των πολλών καθηκόντων σε διδακτικά και βοηθώντας στην οργάνωση και στην 

διοίκηση του Τμήματος, αυτό εμπόδιζε το ερευνητικό τους έργο». Ένας άλλος τονίζει 

ότι: «σε σχέση με το ερευνητικό έργο των ακαδημαϊκών, υπήρχε διάθεση αλλά 

βρίσκονταν μακριά από τον τόπο κατοικίας τους και έφευγαν στον τόπο διαμονής 

τους». Επίσης ότι: «δεν υπήρχαν οι καλύτερες προϋποθέσεις για ερευνητικό έργο» και 
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ότι: «όσοι είχαν διοικητικές θέσεις ήταν τόσο απασχολημένοι που δεν είχαν χρόνο για 

έρευνα». Ακόμα ότι: «και η βιβλιοθήκη δεν ήταν καλή ώστε να βοηθήσει στην έρευνα 

και υποδομές δεν υπήρχαν στα επαρχιακά πανεπιστήμια ώστε να βοηθήσουν στο 

ερευνητικό έργο». 

 

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

4.1 Καλές συνθήκες άσκησης διοικητικού έργου 

411 Συνδρομή από το ΑΠΘ 

412 Καλή συνεργασία 

4.2 Δυσκολίες 

421 Απόσταση από την έδρα του Πανεπιστημίου 

 

4ος  Θεματικός Άξονας 

4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

4.1.Καλές συνθήκες 

άσκησης διοικητικού έργου 

ΣΥΝΔΑΠΘ Συνδρομή από το Α.Π.Θ. 

ΚΑΛΣΥΝ Καλή συνεργασία 

4.2.Δυσκολίες ΑΠΣΤΕΔΡΠΑΝ Απόσταση από την έδρα του Πανεπιστημίου 

 

Στον 4
ο
 Θεματικό άξονα που αναφέρεται στις  προϋποθέσεις άσκησης  

διοικητικού έργου προέκυψαν δύο κατηγορίες. 

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στις καλές συνθήκες άσκησης διοικητικού 

έργου και οι περισσότεροι ακαδημαϊκοί υποστήριξαν ότι δεν υπήρξαν σημαντικά 

προβλήματα. Ένας υποστήριξε ότι: «κάποιοι καθηγητές του Α.Π.Θ. στελέχωσαν το 

τμήμα και σε επίπεδο διοίκησης» και ότι: «δεν υπήρξαν σημαντικά προβλήματα στην 

άσκηση των διοικητικών καθηκόντων των ακαδημαϊκών που ανέλαβαν διοικητικό 

έργο, υπήρχε καλή συνεργασία με τους φοιτητές και ό,τι ζητούσαμε από την κεντρική 

διοίκηση του Πανεπιστημίου και δεν ήταν παράλογο ικανοποιούνταν». Υπήρχε 

συνδρομή στην άσκηση διοικητικού έργου από καθηγητές του Α.Π.Θ  και τα πρώτα 

χρόνια λειτουργίας του Π.Τ.Δ.Ε. και ο Αντιπρύτανης του Α.Π.Θ. ήταν Πρόεδρος του 

Π.Τ.Δ.Ε.  Ένας άλλος ερωτηθείς επισήμανε ότι: «προσφέραμε διοίκηση μεταφέροντας 

βιβλία, γραφική ύλη, αλληλογραφία, υλικά κ. λ. π.».  
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Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στις δυσκολίες άσκησης διοικητικού έργου 

των ακαδημαϊκών. Ένας ακαδημαϊκός υποστήριξε ότι: «Στην άσκηση διοικητικών 

καθηκόντων η απόσταση από την κεντρική διοίκηση ήταν το σημαντικότερο 

πρόβλημα». Και ότι: «το γεγονός της απόστασης από το κέντρο (διοίκηση του 

πανεπιστημίου) δημιούργησε κάποια προβλήματα». Κάποιος  άλλος ανέφερε ότι «δεν 

ανέλαβε επίσημο διοικητικό ρόλο διότι ήταν χαμηλόβαθμος αλλά εκτελούσε κάποια 

διοικητικά καθήκοντα όπως την εποπτεία πειραματικών σχολείων». Ένα άλλος 

ανέφερε ότι: «προσφέραμε διοίκηση μεταφέροντας αλληλογραφία, υλικά και κάνοντας 

ενέργειες για τις προκηρύξεις  θέσεων ΔΕΠ». 

5. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

5.1 Στάση του Πανεπιστημίου απέναντι στην τοπική κοινωνία 

5.1.1 Διάθεση διασύνδεσης και ανοιχτότητας απέναντι στην τοπική κοινωνία 

5.1.2 Μικρή αποτελεσματικότητα λόγω της απόστασης του κτιρίου από το 

κέντρο της πόλης 

5.1.3 Μικρή αποτελεσματικότητα λόγω της μη παραμονής του προσωπικού στην 

πόλη 

5.2 Στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι στο Πανεπιστήμιο 

5.2.1 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συνέδρια 

5.2.2 Χρησιμοθηρική προσέγγιση 

5.2.3 Ελλιπής κατανόηση του ρόλου του Πανεπιστημίου  

5.2.4 Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας στη σύσταση του Τμήματος 

 

5ος  Θεματικός Άξονας 

5. ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

5.1.Στάση του 

Πανεπιστημίου 

απέναντι στην τοπική 

κοινωνία 

ΔΙΑΘΣΥΝΤΟΠΚ Διάθεση διασύνδεσης και ανοιχτότητας απέναντι 

στην τοπική κοινωνία 

ΜΙΚΑΠΟΤΛΑΠΚ Μικρή αποτελεσματικότητα λόγω απόστασης του 

κτιρίου από το κέντρο της πόλης 

ΜΑΠΟΤΛΜΠΑΡΠΡ Μικρή αποτελεσματικότητα λόγω μη παραμονής 

του προσωπικού  στην πόλη 

5.2.Στάση της τοπικής 

κοινωνίας απέναντι 

στο Πανεπιστήμιο 

ΣΜΧΕΚΣΥΝ Συμμετοχή σε εκδηλώσεις και συνέδρια 

ΧΡΣΜΠΡΟΣ Χρησιμοθηρική προσέγγιση 

ΕΛΚΑΤΡΟΛΠΑΝ Ελλιπής κατανόηση του ρόλου του Πανεπιστημίου 

ΡΟΛΤΟΠΚΝ Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας στη σύσταση του 
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Τμήματος 

 

Στον 5ο Θεματικό  άξονα που αναφέρεται στη σχέση του Πανεπιστημίου με την 

Τοπική Κοινωνία προέκυψαν δύο κατηγορίες 

Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στη στάση του Πανεπιστημίου απέναντι στην 

τοπική κοινωνία. Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες επισημαίνουν την διαφορετική οπτική 

με την οποία αντιμετώπιζαν την λειτουργία του Τμήματος και της Παιδαγωγικής 

Σχολής. Οι ακαδημαϊκοί από την μια και η τοπική κοινωνία από την άλλη. Ανέφεραν 

ότι υπήρξε προθυμία από την πλευρά του Πανεπιστημίου να συνεργαστεί με τους 

τοπικούς παράγοντες και την τοπική κοινωνία. Κάποιος άλλος επισήμανε ότι 

«υπήρξαν μικρής έντασης πρωτοβουλίες διασύνδεσης του Παιδαγωγικού Τμήματος και 

της τοπικής κοινωνίας. Αυτές που διακρίνω είναι η εμπλοκή μου με την εποπτεία της 

πρακτικής άσκησης σε σχέση με τα πειραματικά σχολεία της πόλης που  λειτούργησε ως 

συνδετικός κρίκος». Κάποιος ανέφερε ότι: «η ίδρυση των Πανεπιστημιακών Τμημάτων 

υπήρξε γεγονός αδιαμφισβήτητα θετικό για τη Φλώρινα. Ωστόσο δεν υπήρξαν οι 

προϋποθέσεις για να αξιοποιηθεί το γεγονός αυτό στο μέγιστο βαθμό. Οι ανάγκες των 

διδασκόντων δεν επιτρέπουν μόνιμη διαβίωση στο χώρο που εργάζονται στη Φλώρινα. 

Εξαιτίας αυτού δεν συγκροτούν κάποιο ενιαίο σώμα. Ευκαιριακά και πρόθυμα 

εργάζονται στο Πανεπιστήμιο. Ωστόσο αυτό δεν αρκεί για να υπάρξει επιθυμητή 

διασύνδεση με την τοπική κοινωνία». Κάποιος ανέφερε ότι: «οι πανεπιστημιακοί 

πρότειναν την ίδρυση Πανεπιστημίου στο κέντρο της πόλης και αυτό θα συντελούσε στη 

διασύνδεση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου με την πόλη της Φλώρινας. Ενδιέφερε 

να λειτουργήσει καλά ένα μικρό Πανεπιστήμιο στη Δυτική Μακεδονία και έγιναν 

ενέργειες να παραχωρηθεί το στρατόπεδο της Φλώρινας για οικόπεδο στο 

Πανεπιστήμιο». 

Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στη στάση της τοπικής κοινωνίας απέναντι 

στο Πανεπιστήμιο. Η αίσθηση που υπήρξε ήταν διχασμένη. Κάποιος ανέφερε ότι 

«από τη μια υπήρξαν περιπτώσεις που αντιλαμβανόμασταν ότι η Φλώρινα δεν 

κατάλαβε ότι ήρθε Πανεπιστήμιο στην πόλη της και από την άλλη υπήρξε πληθώρα 

εκδηλώσεων, ημερίδων διαλέξεων στις οποίες συμμετείχε». Αναφέρθηκε ότι: «δεν 

υπήρξε ανταπόκριση των τοπικών αρχών σε ανοίγματα συνεργασίας. Υπήρξε μια 

επιτροπή αγώνα που αποτελούνταν από στελέχη της τοπικής κοινωνίας τα οποία 

πλαισιώθηκαν από εκπαιδευτικούς που υπηρετούσαν στην Παιδαγωγική Ακαδημία». 
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Μερικοί ανέφεραν ότι: «η τοπική κοινωνία δεν αντιμετώπισε το Πανεπιστήμιο σαν ένα 

Ίδρυμα το οποίο προορίζεται για να ζήσει πολλά χρόνια, παρά μόνο ότι θα φέρει 

φοιτητές που θα νοικιάζουν σπίτια και θα δουλεύουν οι επιχειρήσεις τους. Υπήρξαν 

περιπτώσεις όπου δεν έδειξε η τοπική κοινωνία της Φλώρινας ότι αγκαλιάζει τους 

φοιτητές. Γενικά η τοπική κοινωνία και οι παράγοντες ήταν πολύ στενών αντιλήψεων 

και δεν εκτίμησαν επαρκώς το ζήτημα της Ίδρυσης των πανεπιστημιακών τμημάτων». 

Ένας ανέφερε ότι: «Θεωρώ ότι πολλά περισσότερα θα μπορούσαν να γίνουν. Στα 

πειραματικά σχολεία της Φλώρινας που βρίσκονται υπό την εποπτεία του 

Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης θα έπρεπε να υπάρχει πολύ 

εντονότερη παρουσία των πανεπιστημιακών».  

3.2. Ανάλυση των πρακτικών των γενικών Συνελεύσεων 

Για την προσέγγιση των θεμάτων που απασχόλησαν τις συνεδριάσεις της 

προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης επιλέχθηκαν τέσσερις (4) άξονες με κριτήριο το περιεχόμενο των 

συνεδριάσεων όπως αποτυπώνεται στα πρακτικά. Οι άξονες αυτοί είναι οι εξής:  

Α)  Συνεδριάσεις που αφορούσαν στο πρόγραμμα Σπουδών  

Στις συνεδριάσεις αυτές έγιναν διεξοδικές συζητήσεις για το πρόγραμμα 

σπουδών και ορίστηκαν επιτροπές επεξεργασίας του προγράμματος σπουδών. 

Καταρτίστηκε το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης των φοιτητών και οι διδασκαλίες 

στα σχολεία της Φλώρινας και των περιχώρων. Έγιναν οι συγκροτήσεις των 

επιτροπών για την σύνταξη του οδηγού σπουδών. Επίσης έγιναν συζητήσεις για την 

ίδρυση και λειτουργία ΠΕΚ στη Φλώρινα. Το σύνολο των συνεδριάσεων που 

ασχολήθηκαν με αυτή την κατηγορία θεμάτων είναι  24. 

Β) Συνεδριάσεις που σχετίζονταν με προβλήματα στελέχωσης 

Συμπεριλήφθηκαν συζητήσεις για τις προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ, για τις 

εκλογές μελών ΔΕΠ, για τα γνωστικά αντικείμενα προκήρυξης θέσεων ΔΕΠ, για τις 

συγκροτήσεις των εκλεκτορικών σωμάτων και των τριμελών εισηγητικών επιτροπών. 

Επίσης έγιναν  συζητήσεις για τις προσλήψεις των ειδικών επιστημόνων με το Π.Δ. 

407/80, για το διδακτικό προσωπικό των πρώην Παιδαγωγικών Ακαδημιών που οι 

θέσεις τους μετατράπηκαν σε θέσεις Ειδικών Παρέδρων του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου και διατέθηκαν στο Τμήμα.  Έγιναν πολλές συζητήσεις για τις 
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αποσπάσεις εκπαιδευτικών από την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι 

οποίοι συνεργάζονταν με τους διδάσκοντες στην πρακτική άσκηση των φοιτητών του 

Τμήματος. Έγινε λόγος για προσλήψεις ΕΕΠ, ΕΔΤΠ, διοικητικού, βοηθητικού 

προσωπικού και βιβλιοθηκονόμων. Αποφασίστηκαν αναθέσεις διδασκαλίας σε μέλη 

ΔΕΠ άλλων τμημάτων για να διδάξουν στο Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας. Έγινε συζήτηση για 

την πρόσληψη Γραμματέα του Τμήματος, διότι οι Γραμματείς του Τμήματος τα 

πρώτα χρόνια λειτουργίας του δεν ανήκαν στο τμήμα αλλά ήταν υπάλληλοι του 

Α.Π.Θ. και όταν υπήρχε διαδικασία συνεδρίασης μετακινούνταν στη Φλώρινα. 

Επίσης ζητήθηκε η διάθεση του διοικητικού και λοιπού προσωπικού της πρώην 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας στο Τμήμα καθώς και η μετάταξη διοικητικών υπαλλήλων. 

Ορίσθηκαν εκπρόσωποι των μελών του ΔΕΠ του Τμήματος στη Σύγκλητο του 

Α.Π.Θ. Αποφασίστηκε η παράταση θητείας των Ειδικών Παρέδρων χωρίς 

περιορισμό. Έγιναν συγκροτήσεις τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για 

εκπονήσεις διδακτορικών διατριβών. Έγιναν προτάσεις για προσλήψεις ωρομίσθιων 

υπαλλήλων για τη μηχανοργάνωση της γραμματείας, βιβλιοθηκονόμων και 

νυχτοφυλάκων. Το σύνολο των συνεδριάσεων που ασχολήθηκαν με αυτή την 

κατηγορία θεμάτων είναι 40.  

Γ) Συνεδριάσεις που αφορούσαν  σε  λειτουργικά ζητήματα 

Συμπεριλήφθηκαν συζητήσεις σχετικές με τον τακτικό προϋπολογισμό του 

Τμήματος, τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και τις γενικές 

πιστώσεις του πανεπιστημίου. Επίσης έγιναν προτάσεις για τη διανομή διδακτικών 

συγγραμμάτων στους φοιτητές του Τμήματος. Έγιναν συζητήσεις και 

δημιουργήθηκαν προβληματισμοί σχετικά με τις μετεγγραφές των φοιτητών από 

άλλα πανεπιστήμια στο Τμήμα καθώς και για τις κατατακτήριες εξετάσεις. Επίσης 

τέθηκαν θέματα λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Ορίστηκαν επιτροπές παραλαβής 

βιβλίων για τη βιβλιοθήκη του τμήματος καθώς και για τη μεταφορά της κινητής και 

ακίνητης περιουσίας της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας Φλώρινας στο Π.Τ.Δ.Ε. 

Υπήρξαν αιτήματα χορήγησης πιστώσεων για τον εξοπλισμό του Τμήματος με 

όργανα και υλικά, καθώς και για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και παραμονής 

στη Φλώρινα των μελών ΔΕΠ που τους ανατέθηκε διδακτικό και διοικητικό έργο. 

Έγινε συζήτηση για ενέργειες αντιμετώπισης του στεγαστικού προβλήματος των 

φοιτητών και εμπλουτισμού της βιβλιοθήκης. Έγιναν προτάσεις για την αντιμετώπιση 

λειτουργικών δαπανών και συζήτηση για τη λειτουργία των πειραματικών σχολείων. 
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Προέκυψαν αιτήματα δαπανών για εργασίες επισκευής και ανακαίνισης κτιρίων του 

Πανεπιστημίου της Φλώρινας. Αποφασίστηκε η εκμίσθωση του εστιατορίου για τη 

σίτιση των φοιτητών του τμήματος. Έγινε συζήτηση για την εξομοίωση δασκάλων 

αποφοίτων των Παιδαγωγικών Ακαδημιών διετούς φοίτησης και την έναρξη του 

προγράμματος εξομοίωσης. Το σύνολο των συνεδριάσεων που ασχολήθηκαν με αυτή 

την κατηγορία θεμάτων είναι 32. 

Δ) Συνεδριάσεις που σχετίζονταν με ζητήματα σύνδεσης με την τοπική κοινωνία 

Συμπεριλήφθηκαν συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς για δραστηριότητες 

φοιτητών (θεατρικής ομάδας), τη διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων και 

συνεδρίων. Για μεταγραφή της ακίνητης περιουσίας της πρώην Παιδαγωγικής 

Ακαδημίας με οικόπεδο 3917 τ.μ. στο Π.Τ.Δ.Ε., όπου λειτουργεί το 1ο Πειραματικό 

Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας. Έγιναν συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς για την 

επίλυση προβλημάτων συγκοινωνίας των φοιτητών και τη συνδρομή των τοπικών 

αρχών για την επίλυση αυτών. Το σύνολο των συνεδριάσεων που ασχολήθηκαν με 

αυτή την κατηγορία θεμάτων είναι 10.  

Συνολικά, με βάση το αρχειακό υλικό, όπως αυτό αποτυπώνεται από το 

περιεχόμενο των συνεδριάσεων της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Π.Τ.Δ.Ε. 

και όπως προκύπτει από την ποσοτική έρευνα, μεγαλύτερη βαρύτητα δόθηκε στα 

προβλήματα στελέχωσης του νέου τμήματος, αφού τα ζητήματα αυτής της 

κατηγορίας αντιπροσωπεύουν ποσοστό (95,2%) επί του συνόλου των 

καταγεγραμμένων θεματικών των συνεδριάσεων της περιόδου 1989-1993. 

Ακολούθησαν σε ποσοτικό βάρος τα λειτουργικά ζητήματα (76,2%) και οι 

συζητήσεις που αφορούσαν στο πρόγραμμα σπουδών (57,1%). Τέλος την Προσωρινή 

Γενική Συνέλευση απασχόλησαν σε πολύ μικρότερα ποσοστά τα ζητήματα σύνδεσης 

με την τοπική κοινωνία σε σχέση με τους υπόλοιπους θεματικούς άξονες την περίοδο 

που προαναφέρθηκε (23,8%) (βλ. παράρτημα). 

 

3.3. Ανάλυση των μηχανισμών «ισομορφισμού» και «αποσύνδεσης» κατά τα 

πρώτα έτη λειτουργίας του Τμήματος 

Στη συνέχεια η διερεύνηση των δεδομένων επιχειρεί να επικεντρωθεί στα 

ζητήματα του ισομορφισμού και της αποσύνδεσης, ως μηχανισμών που 

ενεργοποιήθηκαν στο πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας του Τμήματος κατά τα 
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πρώτα τρία ακαδημαϊκά έτη. Στην ουσία, το ζήτημα του ισομορφισμού αναφέρεται 

στο βαθμό που το Τμήμα επιχείρησε να αποκτήσει δομές και μηχανισμούς 

λειτουργίας που ήταν πανομοιότυποι με αυτούς που είχαν ήδη αναπτύξει παλαιότερα 

παιδαγωγικά τμήματα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι DiMaggio και Powell 

(1991), «ο ισομορφισμός μπορεί να ανιχνευθεί ως μείωση της διακύμανσης γύρω από 

κάποια κεντρική τιμή».  

Παράλληλα, βέβαια, εντοπίζονται και όλα εκείνα τα δεδομένα της έρευνας 

που παραπέμπουν σε μηχανισμούς και διαδικασίες «αποσύνδεσης», δεδομένα δηλαδή 

που αναδεικνύουν ότι οι φορείς του Τμήματος, ως μέλη μιας οργάνωσης, επιλέγουν 

να αναπτύξουν στρατηγικές και οργανωτικές πρακτικές που θεωρούνται πως είναι 

αποτελεσματικές για τους ίδιους ή / και την οργάνωση, ακόμη κι αν αυτές δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στη νομιμότητα ή τον επαγγελματισμό της οργάνωσης. Τα 

δεδομένα που αναφέρονται στον ισομορφισμό και την αποσύνδεση παρουσιάζονται 

στον 6
ο
 και τον 7

ο
 θεματικό άξονα. 

6ος Θεματικός Άξονας 

6. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΙΣΟΜΟΡΦΙΣΜΟΥ 

6.1.Καταναγκαστικός 

ισομορφισμός 

ΣΔΠΒΕΚ Στελέχωση με διδακτικό προσωπικό βάσει ειδικού 

καθεστώτος  

ΜΠΕΕΕΥΣ Μη πρόληψη ειδικών επιστημόνων, αν δεν εγκρίνει το 

Υπουργικό Συμβούλιο 

ΑΥΠΘΜΔΕΠΠΥ Αναπροσδιορισμός των υπό προκήρυξη θέσεων μελών 

ΔΕΠ, λόγω περικοπών από το Υπουργείο.  

ΔΜΔΠΟΦ Δυνατότητα μη διαμονής προσωπικού στην πόλη της 

Φλώρινας 

6.2. Μιμητικός 

ισομορφισμός 

ΔΠΔΠΒΠΑΤΔΕ Διαμόρφωση προκηρύξεων διδακτικού προσωπικού 

βάσει των ειδικοτήτων άλλων Τμημάτων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης 

ΚΕΑΕΒΠΑΑΤ Κριτήρια επιλογής αποσπασμένων εκπαιδευτικών βάσει 

των πρακτικών που ακολουθούν άλλα Τμήματα 

ΔΠΣ Διαμόρφωση Προγράμματος Σπουδών 

6.3. Κανονιστικός 

ισομορφισμός 

ΑΠΤΑΕΘΜΔ Αξιοποίηση προσωπικού στο Τμήμα που αργότερα 

εκλέγεται σε θέση μέλους ΔΕΠ 

ΔΠΕΔΔ Διαμόρφωση προϋποθέσεων για εκπόνηση 

διδακτορικών διατριβών 

ΔΠΑΤ Διαμόρφωση προφίλ αποφοίτων του Τμήματος 

ΚΕΑΕ Κριτήρια επιλογής αποσπασμένων εκπαιδευτικών 
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Όπως αναφέρθηκε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας, ο καταναγκαστικός 

ισομορφισμός σχετίζεται με τις ρυθμίσεις που επιφέρει το κράτος και επικαθορίζουν 

τις θεσμικές δεσμεύσεις στις οποίες υπάγονται οι οργανώσεις εντός ενός 

οργανωσιακού πεδίου. Πρόκειται δηλαδή για την ανταπόκριση της οργάνωσης στο 

θεσμικό πλαίσιο στο οποίο καλείται να ανταποκριθεί, εν προκειμένω, το Τμήμα. 

Προφανώς, το βασικό πλαίσιο του καταναγκαστικού ισομορφισμού τέθηκε με το 

Π.Δ. 544/10-10-1989, το οποίο καθόρισε τη λειτουργία του.  

Μια βασική ρύθμιση αφορά τη στελέχωση του τμήματος με διδακτικό 

προσωπικό βάσει ειδικού καθεστώτος. Ήδη από την πρώτη συνεδρίαση της Γενικής 

Συνέλευσης τίθεται το ζήτημα της ανάθεσης διδακτικού έργου του Τμήματος σε 

προσωπικό της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, το οποίο λαμβάνει κεντρική θέση 

στις συζητήσεις, ώστε το Τμήμα να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εν λόγω 

ρύθμιση.  

Ακολούθως, το Τμήμα καλείται να διαχειριστεί την κυβερνητική απόφαση για 

τη μη πρόληψη ειδικών επιστημόνων από όλα τα πανεπιστημιακά Ιδρύματα, αν δεν 

έχει προηγηθεί η έγκριση του Υπουργικού Συμβούλιου. Πρόκειται για απόφαση την 

οποία εφαρμόζει το Τμήμα με χαρακτηριστική δυσκολία, καθώς στα πρώτα χρόνια 

λειτουργίας του μεγάλο μέρος του διδακτικού έργου, και εν όψει της σταδιακής 

πλήρωσης των θέσεων μελών ΔΕΠ, καλύπτεται από τους Ειδικούς Επιστήμονες. 

Μια τρίτη κατηγορία που αναφέρεται στον καταναγκαστικό ισομορφισμό 

εντοπίζεται στον αναπροσδιορισμό του σχεδιασμού για τις υπό προκήρυξη θέσεις 

μελών ΔΕΠ, λόγω των γενικότερων περικοπών των νέων θέσεων που διατέθηκαν από 

το Υπουργείο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 

Η τελευταία κατηγορία στον άξονα αυτό διαμορφώθηκε από τη ρύθμιση του 

εδαφίου γ, της παραγράφου 5, του 8ου άρθρου του Νόμου 2083 Εκσυγχρονισμός της 

Ανώτατης Εκπαίδευσης, βάσει της οποίας προβλεπόταν ότι «τα μέλη Δ.Ε.Π. που 

υπηρετούν ήδη σε Α.Ε.Ι. και σε παραρτήματα Α.Ε.Ι. που έχουν την έδρα τους εκτός των 

Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, μπορούν να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να 

εγκατασταθούν στον τόπο έδρας του τμήματος ή του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκουν. Στην 

περίπτωση αυτήν οι αποδοχές που τους καταβάλλονται είναι μειωμένες κατά 35% 
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έναντι των αντίστοιχων πάσης φύσεως αποδοχών των μελών ΔΕΠ πλήρους 

απασχόλησης … μέλη Δ.Ε.Π. που δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν να εγκατασταθούν στον 

τόπο έδρας του τμήματος ή του Α.Ε.Ι. δεν μπορεί να υπερβαίνουν το 25% του συνόλου 

των μελών Δ.Ε.Π. του αντίστοιχου τμήματος». Η συγκεκριμένη ρύθμιση έδωσε τη 

δυνατότητα στα μέλη Δ.Ε.Π. να μην έχουν ως έδρα τους την πόλη της Φλώρινας, 

κατόπιν σχετικού αιτήματος που θα έκανε δεκτό η Γενική Συνέλευση του Τμήματος. 

Ένα μόνο μέλος Δ.Ε.Π. έκανε χρήση του δικαιώματος της συγκεκριμένης ρύθμισης.  

Στον άξονα του μιμητικού ισομορφισμού εντοπίστηκαν ορισμένες κατηγορίες 

που αφορούν κυρίως στη διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών και των 

αντικειμένων που περιλαμβάνονται στις προκηρύξεις μελών ΔΕΠ, των κριτηρίων 

επιλογής αποσπασμένων εκπαιδευτικών, της απόρριψης αιτήματος για την 

παραχώρηση στους φοιτητές χώρου αναψυχής. Οι συγκεκριμένες κατηγορίες 

προσδιορίστηκαν με βάση την επίκληση που κάνουν τα μέλη των Γενικών 

Συνελεύσεων ή τα συνεντευξιαζόμενα μέλη ΔΕΠ στις πρακτικές που ακολουθούν 

άλλα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης ή και άλλα πανεπιστημιακά 

Τμήματα.  

 Η διαμόρφωση των προκηρύξεων διδακτικού προσωπικού βάσει των 

ειδικοτήτων άλλων Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης αναφέρεται στην έρευνα που 

γίνεται τους πρώτους μήνες λειτουργίας του Τμήματος για τις ειδικότητες των άλλων 

ΠΤΔΕ, προκειμένου να γίνει ο προγραμματισμός των θέσεων και των ειδικοτήτων 

που θα ζητήσει το Τμήμα. Αντίστοιχα, οι πρακτικές που ακολουθούν άλλα ΠΤΔΕ 

στην επιλογή αποσπασμένων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες κυρίως της πρακτικής 

άσκησης και των μαθημάτων διδακτικής υιοθετούνται από τη Γενική Συνέλευση του 

Τμήματος, για να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο κριτηρίων που θα εγγυάται την καλύτερη 

δυνατή επιλογή των υποψηφίων εκπαιδευτικών. 

 Προκύπτει, επίσης, από τα δεδομένα που αντλήθηκαν τόσο από τα Πρακτικά 

Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης όσο και από τις συνεντεύξεις μια σαφής τάση 

να ακολουθηθούν οι βέλτιστες πρακτικές άλλων Παιδαγωγικών Τμημάτων ως προς 

τη διαμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών, προκειμένου να επιτευχθεί ο 

συνδυασμός της επιστημονικής κατάρτισης και της προετοιμασίας για το επάγγελμα 

του εκπαιδευτικού, μέσω της πρακτικής άσκησης. Ως μηχανισμός μιμητικού 

ισομορφισμού η συγκεκριμένη διαδικασία οδήγησε αρχικά στην απόρριψη 
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ορισμένων προσεγγίσεων, καθώς, όπως υποστηρίχτηκε: «ολόκληρα Προγράμματα 

Σπουδών δομήθηκαν σε προσωπικά κριτήρια κάποιου, στον οποίο στηρίχθηκε η 

οργάνωση και η λειτουργία των τμημάτων, προσπαθήσαμε να βάλουμε κάποια γενικά 

κριτήρια, δηλαδή να πατήσουμε σε περισσότερο επιστημολογικά κριτήρια για την 

οργάνωση του Προγράμματος Σπουδών. Αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως αρνητική 

εμπειρία, η οποία διαμορφώνει ένα θετικό πλαίσιο για το θέμα της λειτουργίας 

Τμημάτων της Φλώρινας». Στη συνέχεια, ωστόσο, υιοθετήθηκαν συγκεκριμένες 

δομές προγραμμάτων ήδη λειτουργούντων Τμημάτων, γεγονός που οδηγεί σε μια 

απόπειρα επιλεκτικής ομογενοποίησης.  

 Τέλος, ο μηχανισμός του ισομορφισμού φαίνεται να έλαβε και διαστάσεις που 

ενσωματώνουν τα οργανωτικά, κανονιστικά και γνωστικά χαρακτηριστικά του 

επαγγέλματος. Με τον τρόπο αυτό επιδιώχθηκε η αυτονόμηση των μελών ΔΕΠ που 

συμμετείχαν στις πρώτες Γενικές Συνελεύσεις ή διορίστηκαν στο Τμήμα στα πρώτα 

έτη λειτουργίας του απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις. Πρόκειται, επομένως, για 

κατηγορίες που συνθέτουν τον άξονα του κανονιστικού ισομορφισμού, όπως αυτός 

αναπτύχθηκε στο θεωρητικό μέρος της εργασίας.  

Η πρώτη κατηγορία στον συγκεκριμένο άξονα αφορά στην αξιοποίηση από το 

Τμήμα προσωπικού σε θέσεις ειδικών επιστημόνων, εργαστηριακού προσωπικού ή 

και αποσπασμένων εκπαιδευτικών, που αργότερα επιλέγεται σε θέση μελών ΔΕΠ. 

Πρόκειται για μια διαδικασία που πραγματοποιείται στις περισσότερες των 

περιπτώσεων των μελών ΔΕΠ που εκλέγονται στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 

της Φλώρινας στα πρώτα έτη λειτουργίας του και συνδέεται με μια παράδοση στο 

χώρο της πανεπιστημιακής κοινότητας να προηγείται μια περίοδος δοκιμής, πριν την 

εισδοχή των υποψήφιων στη χορεία των μελών ΔΕΠ.  

Από την άλλη, οι κατηγορίες που αναφέρονται στη διαμόρφωση 

συγκεκριμένων προϋποθέσεων για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και στα 

κριτήρια επιλογής αποσπασμένων εκπαιδευτικών φαίνεται να εξυπηρετούν την 

αυτονόμηση της ακαδημαϊκής κοινότητας απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις και 

επιδράσεις, ιδιαίτερα καθώς πρόκειται για ένα Τμήμα για το οποίο οι τοπικές αρχές 

και η τοπική κοινωνία ευρύτερα, έχουν εμπεδωμένη την πεποίθηση ότι υπάρχει χάρη 

σ’ αυτές. Είναι μια διαδομένη παραδοχή που προκύπτει από τις συνεντεύξεις των 

πανεπιστημιακών και η οποία, προϊόντος του χρόνου, φαίνεται να συμβάλλει στην 
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καταστρατήγηση των κριτηρίων, όπως θα φανεί στην ανάλυση των δεδομένων που 

αναφέρονται στην «αποσύνδεση». 

Στενά συνδεδεμένη με τις επαγγελματικές αξίες και τους κώδικες 

συμπεριφοράς που είναι αποδεκτοί σε μια μερίδα της επαγγελματικής κοινότητας του 

Τμήματος είναι η διαμόρφωση συγκεκριμένου προφίλ αποφοίτων του Τμήματος. 

Πρόκειται για έναν κατεξοχήν μηχανισμό επαγγελματικού ισομορφισμού στον οποίο 

φαίνεται να έδωσαν έμφαση οι παιδαγωγοί που απάρτιζαν την πρώτη Γενική 

Συνέλευση ή διορίστηκαν μεταξύ των πρώτων μελών ΔΕΠ. Σε αρκετές από τις 

συνεντεύξεις τονίστηκε πως επιδιώχθηκε οι απόφοιτοι να αποκτήσουν ένα σύγχρονο 

προφίλ εκπαιδευτικού, που να είναι συμβατό με τις σύγχρονες προσεγγίσεις του 

εκπαιδευτικού επαγγέλματος. Συγκεκριμένα, τρεις από τους πληροφορητές έδωσαν 

έμφαση σε ένα προφίλ εκπαιδευτικού, κριτικά σκεπτόμενου και εξοικειωμένου με την 

πράξη στην εκπαίδευση, ενός στοχαζόμενου εκπαιδευτικού, που έχει μια ευρεία 

εποπτεία του επιστημονικού και επαγγελματικού του πεδίου, ώστε να μην καλείται να 

εφαρμόσει έτοιμες λύσεις, αλλά να μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις 

πρωτόγνωρες. 

7ος Θεματικός Άξονας 

7. ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ 

7.1. 

Στελέχωση με 

διδακτικό 

προσωπικό 

ΣΜΔΠΚΟΤΠΝ Στελέχωση με διδακτικό προσωπικό που καλύπτει οριακά τις 

προϋποθέσεις του Νόμου 

ΣΜΔΠΠΑΑΑΔ

Κ 

Στελέχωση με διδακτικό προσωπικό που αναλαμβάνει αρχικά 

αποκλειστικά διοικητικά καθήκοντα 

ΠΟΑΠΜΔΕΠΜ

ΑΑΠΣ 

Προκήρυξη ορισμένων αντικειμένων των πρώτων μελών ΔΕΠ 

που ελάχιστα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του Προγράμματος 

Σπουδών 

ΑΒΑΤΔΑ Αποσπάσεις βάσει αιτημάτων της δημοτικής αρχής 

ΥΟΕΤΠ Υπερίσχυση ουσιαστικών έναντι τυπικών προσόντων 

ΑΘΕΥΕΕ Ανανέωση θητείας, αντί επαναπροκήρυξης για τους υπηρετούντες 

ειδικούς επιστήμονες 

ΑΘΛΑΠΤΜΔΕ

ΠΑΕ 

Απόσπαση θεολόγου, λόγω της ανάληψης της προεδρίας του 

Τμήματος από μέλος ΔΕΠ αντίστοιχης ειδικότητας 

ΑΑΑΑΕΜΤΚ Αξιολόγηση αίτησης απόσπασης με αιτιολόγηση ενεργό μέλος 

τοπικής κοινωνίας 

ΜΔΠΠΦ Μη διαμονή προσωπικού στην πόλη της Φλώρινας 

ΜΑΚΤΠΓΣΑΕ Μη ανταπόκριση σε κριτήρια που έχουν τεθεί από προηγούμενη 
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Γενική Συνέλευση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών 

7.2.Πρόγραμμ

α Σπουδών 

ΣΔΠΣΒΔΔΠ Σταδιακή διαμόρφωση προγράμματος σπουδών βάσει διαθέσιμου 

διδακτικού προσωπικού 

ΥΠΕΠΣ Υπό προϋποθέσεις εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών 

ΕΟΣΔΠΑΕ Έλλειψη Οδηγού Σπουδών τα δύο πρώτα ακαδημαϊκά έτη 

7.3.Φοιτητική 

μέριμνα 

ΣΦΜΕΔΛΜΑΕ

ΙΝ 

Στέγαση φοιτητών με ειδικές διαδικασίες, λόγω μη ανταπόκρισης 

Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας 

7.4.Ομαδοποι

ήσεις 

διδασκόντων  

ΟΔΒΠΚΔΕ Ομαδοποιήσεις διδασκόντων βάσει παιδαγωγικών και διδακτικών 

ειδικοτήτων 

 

Στον 7
ο
 θεματικό άξονα καταγράφονται οι κατηγορίες που εντοπίστηκαν να 

αναφέρονται στη διαδικασία της αποσύνδεσης (decoupling). Όπως αναφέρθηκε στο 

θεωρητικό μέρος της εργασίας, πρόκειται για κατηγορίες που αναδεικνύουν τις 

πρακτικές που ενεργοποιούν τα μέλη των οργανώσεων, προκειμένου η οργάνωση 

τυπικά να ανταποκρίνεται στις θεσμικές πιέσεις και το θεσμικό περιβάλλον της, 

ουσιαστικά όμως να αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τις 

λειτουργικές της ανάγκες όπως και τα συμφέροντα και τους επιμέρους στόχους των 

μελών της. Τέτοιου είδους πρακτικές, τόσο στα Πρακτικά Συνεδριάσεων των 

Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος που μελετήθηκαν όσο και στις συνεντεύξεις που 

αντλήθηκαν, εντοπίστηκαν σε σχέση με τη στελέχωση του Τμήματος με διδακτικό 

προσωπικό, το Πρόγραμμα Σπουδών, τη φοιτητική μέριμνα και τις ομαδοποιήσεις 

των διδασκόντων στο Τμήμα. 

Στο ζήτημα της στελέχωσης του Τμήματος με διδακτικό προσωπικό μια σειρά 

πρακτικών αναδεικνύει διαδικασίες αποσύνδεσης, οι οποίες υιοθετούνται και 

ενεργοποιούνται προκειμένου είτε να δοθούν λειτουργικές λύσεις σε μια σειρά 

ζητημάτων που αναφύονται είτε να ρυθμιστούν πιέσεις που υφίσταται το Τμήμα από 

τα περιβάλλοντα της τοπικής αλλά και της πανεπιστημιακής κοινότητας είτε να 

αντιμετωπιστούν συμφέροντα και προσεγγίσεις των μελών της οργάνωσης.  

Στην πρώτη ομάδα πρακτικών, που αφορά στην ανταπόκριση της οργάνωσης 

στις λειτουργικές της ανάγκες, καταγράφηκαν η «στελέχωση με διδακτικό προσωπικό 

που καλύπτει οριακά τις προϋποθέσεις του Νόμου» και η «στελέχωση με διδακτικό 

προσωπικό που αναλαμβάνει αρχικά αποκλειστικά διοικητικά καθήκοντα». Στην 

πρώτη περίπτωση είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα από μια συνέντευξη ενός από 
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τα μέλη ΔΕΠ που συγκρότησαν την πρώτη Γενική Συνέλευση του Τμήματος: 

«Υπήρξε γενικά μια πίεση, σε εισαγωγικά, από την πλευρά των υπηρετούντων ήδη ή 

αυτών που είχαν υπηρετήσει στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες να ενσωματωθούν, να 

ενταχθούν. Τα προσόντα τους ,ωστόσο, δεν ήταν πάντα αυτά που ζητούσε ο νόμος. Το 

αποτέλεσμα υπήρξε, δυστυχώς, πέρα από τις επιλογές πολύ άξιου προσωπικού να 

γίνουν και επιλογές λόγω των αναγκών που υπήρχαν κατώτερες των απαιτήσεων». Η 

μεταβατική περίοδος από τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες στα Παιδαγωγικά Τμήματα 

φαίνεται να οδήγησε σε επιλογές που ανταποκρινόταν στην αντίληψη να 

διευκολυνθεί το προσωπικό των Ακαδημιών στην ανάληψη διδακτικού ρόλου στο 

Τμήμα, έστω κι αν δεν πληρούνταν επαρκώς τα κριτήρια που έθετε ο Νόμος. Στο ίδιο 

ακριβώς πλαίσιο, αποφασίζεται το διδακτικό αυτό προσωπικό να προσληφθεί με 

συμβάσεις Ειδικού Επιστήμονα, μολονότι δεν προκύπτει η ανάγκη παροχής 

διδακτικού έργου, καθώς η πρόσληψη γίνεται 8 μήνες πριν από την εισαγωγή των 

πρώτων φοιτητών του Τμήματος. Στην κατεύθυνση αυτή, το διδακτικό προσωπικό 

που αρχικά προσλαμβάνεται καλείται να αναλάβει για ένα διάστημα αποκλειστικά 

διοικητικά καθήκοντα, που αναφέρονται στην οργάνωση της βιβλιοθήκης. 

Η δεύτερη ομάδα κατηγοριών που σχετίζονται με τη διαδικασία της 

αποσύνδεσης φανερώνει τις πρακτικές που ενεργοποιεί η οργάνωση απέναντι στις 

πιέσεις που υφίσταται από τα περιβάλλοντα της τοπικής αλλά και της 

πανεπιστημιακής κοινότητας. Πρόκειται για πρακτικές που αναδεικνύουν τα 

σχεσιακά δίκτυα και τα θεσμικά περιβάλλοντα στα οποία, προϊόντος του χρόνου, 

ενσωματώθηκαν τα μέλη του Τμήματος, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη 

μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τις ανάγκες λειτουργίας του ή και τα 

δικά τους προσωπικά συμφέροντα.  

Στην κατεύθυνση αυτή, μπορούν να γίνουν κατανοητές οι προκηρύξεις 

ορισμένων θέσεων που ελάχιστη ή περιφερειακή σχέση μπορούν να έχουν με ένα 

Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη προκήρυξη των 

θέσεων των πρώτων μελών ΔΕΠ που καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες του 

Προγράμματος Σπουδών. Έτσι, μεταξύ των πρώτων 10 θέσεων που προκηρύσσονται, 

εμφανίζονται τα αντικείμενα, χωρίς να έχουν ιδιαίτερη σχέση με το αντικείμενο των 

Παιδαγωγικών Τμημάτων. Μάλιστα, φαίνεται να ορίζονται βάσει πρότασης της 

Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, γεγονός που μπορεί να αξιολογηθεί 
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ως πίεση του θεσμικού περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου, απέναντι στην οποία η μη 

ανταπόκριση ενδεχομένως θα είχε αρνητικές συνέπειες για το Τμήμα.  

 Οι πιέσεις που ασκούνται από το περιβάλλον της τοπικής κοινωνίας είναι 

φανερές τόσο στα Πρακτικά των Συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης όσο και στις 

συνεντεύξεις. Τα μέλη του Τμήματος φαίνεται να ανταποκρίνονται μερικώς στις 

συγκεκριμένες πιέσεις, γεγονός που φανερώνει το ενδιαφέρον τους να ενταχθούν στα 

σχετικά σχεσιακά δίκτυα. Εντοπίζουμε στα πρακτικά αιτήσεις ή συστάσεις της 

δημοτικής αρχής για την απόσταση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών στο Τμήμα, την 

απόσπαση συγκεκριμένων ειδικοτήτων, πέραν αυτών που σχετίζονταν με την 

πρακτική άσκηση, που θα αναλάμβαναν την ενίσχυση συγκεκριμένων μαθημάτων, 

την πρόταση μέλους της Γενικής Συνέλευσης να υπερισχύσουν στην αξιολόγηση των 

αιτήσεων απόσπασης τα ουσιαστικά έναντι των τυπικών προσόντων και στο πλαίσιο 

αυτό, προκύπτει ως αιτιολόγηση θετικής εισήγησης για απόσπαση το ότι ο 

ενδιαφερόμενος αποτελεί «ενεργό μέλος τοπικής κοινωνίας». Στην ίδια κατεύθυνση 

μπορεί να γίνει κατανοητό το γεγονός ότι τα κριτήρια για τις αποσπάσεις 

εκπαιδευτικών που είχαν αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση καταστρατηγούνται 

τις επόμενες χρονιές. Γενικότερα, φαίνεται ότι προέκυψαν έντονες πιέσεις από την 

τοπική κοινωνία αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που θα αποσπούνταν για τις ανάγκες του Τμήματος 

κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας του. Απέναντι στις πιέσεις αυτές, πολλές φορές τα 

μέλη του Τμήματος υιοθέτησαν πρακτικές που δεν ήταν συμβατές με την τυπική 

θεσμική του λειτουργία. Στο ίδιο πλαίσιο μπορεί να γίνει κατανοητό και το γεγονός 

ότι οι θέσεις των ειδικών επιστημόνων δεν επαναπροκηρύσσονται, αλλά 

αποφασίζεται από τις Γενικές Συνελεύσεις η ανανέωση της θητείας των 

υπηρετούντων στο Τμήμα. 

Ως διαδικασία «αποσύνδεσης» μπορεί να θεωρηθεί και η μη διαμονή μεγάλου 

μέρους του διδακτικού προσωπικού στην πόλη της Φλώρινας, παρά το ισχύον εκείνη 

την εποχή θεσμικό πλαίσιο. Πρόκειται για μια πρακτική που επισημαίνεται από 

διάφορους συνεντευξιαζόμενους. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η Φλώρινα είχε το 

άλλο. Δεν υπήρχε διαθέσιμο προσωπικό από τη Φλώρινα. Υπήρξαν οι λεγόμενοι 

ιπτάμενοι, που έρχονταν στη Φλώρινα ενώ ζούσαν στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα και 

έρχονταν για μια δύο μέρες και έφευγαν πάλι. Επομένως, υπήρξαν κάτι τέτοια 

προβλήματα με προσωπικό που δεν ήταν εκεί, δεν είχε τον απαιτούμενο χρόνο να 
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ασχοληθεί με όλα τα προβλήματα που έχει αρχικά ένα Τμήμα, με αποτέλεσμα κάποιοι, 

που μπορούσαν να είναι στη Φλώρινα, να επιβαρυνθούν με πολύ περισσότερα 

καθήκοντα απ’ ό,τι κάποιοι άλλοι». Προφανώς, η πρακτική αυτή, ακόμη κι όταν ο 

Νόμος 2083 έδωσε τη δυνατότητα αποδέσμευσης από τη συγκεκριμένη ρύθμιση, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, προσδιορίστηκε από τις ανάγκες ή και τα συμφέροντα 

των μελών της οργάνωσης, που βάσει των συνεντεύξεων φαίνεται να σχετίζονται με 

τη διεξαγωγή της έρευνας, την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες, βάσεις δεδομένων κτο.  

Σαφή στοιχεία διαδικασίας «αποσύνδεσης» προκύπτουν από τη διαχείριση της 

διαμόρφωσης αλλά και της εφαρμογής του Προγράμματος Σπουδών, καθώς αυτό 

διαμορφώνεται σταδιακά, βάσει του διαθέσιμου διδακτικού προσωπικού, της 

προόδου στελέχωσης του Τμήματος με μέλη ΔΕΠ και ειδικών επιστημόνων. Φαίνεται 

ότι η σταδιακή αυτή διαμόρφωση προκύπτει ως ανάγκη, καθώς δεν είναι 

εξασφαλισμένη η πρόοδος των προσλήψεων ή η πλήρωση των αναγκών του 

Τμήματος σε συγκεκριμένες ειδικότητες. Για το λόγο αυτό τον Απρίλιο του 1990, 

λίγο πριν από την έναρξη του πρώτου ακαδημαϊκού εξαμήνου λειτουργίας του 

Τμήματος, αποφασίζεται να κατατεθεί πλαίσιο προγράμματος και όχι κάποιο 

δεσμευτικό πρόγραμμα σπουδών, το πρόγραμμα επικυρώνεται από τη ΓΣ σταδιακά, 

για κάθε ακαδημαϊκό έτος, ενώ τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος δεν 

διατίθεται στους φοιτητές και τις φοιτήτριες Οδηγός Σπουδών, ώστε να αποφευχθούν 

συγκεκριμένες δεσμεύσεις. 

Πρακτικές που επιχειρούν να ανταποκριθούν στις λειτουργικές ανάγκες του 

Τμήματος εντοπίζονται και στο ζήτημα της φοιτητικής μέριμνας, όταν οι δεσμεύσεις 

των υπευθύνων, εν προκειμένω του Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας, για την 

εξασφάλιση δομών στέγασης δεν υλοποιούνται. Στην περίπτωση αυτή, επιδιώκεται 

και υλοποιείται η προσωρινή διευθέτηση του ζητήματος μέσω της ενοικίασης 

δωματίων σε ξενοδοχεία από το Πανεπιστήμιο, βάσει των προτάσεων της Γενικής 

Συνέλευσης του Τμήματος.  

Μια τελευταία κατηγορία που σχετίζεται με πρακτικές αποσύνδεσης 

προκύπτει από τις αναφορές που γίνονται στις συνεντεύξεις για τις ομαδοποιήσεις 

των διδασκόντων, βάσει των ειδικοτήτων τους. Φαίνεται ότι προκύπτει μια 

διχοτόμηση του προσωπικού στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Τμήματος, η οποία 

έχει να κάνει με τις παιδαγωγικές ή τις άλλες ειδικότητες των μελών ΔΕΠ. Αυτή 
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φαίνεται να είμαι μια διχοτόμηση που οδηγεί σε διαφορετικές πρακτικές και 

προσεγγίσεις στα Παιδαγωγικά Τμήματα όλης της χώρας. Αφ’ ενός το λεγόμενο 

παιδαγωγικό προσωπικό και, αφ’ ετέρου, οι ειδικότητες, οι οποίες δεν 

ανταποκρίνονται στη φιλοσοφία και τις ανάγκες λειτουργίας ενός Παιδαγωγικού 

Τμήματος. Αναφέρεται χαρακτηριστικά σε μία από τις συνεντεύξεις: «Έχω την 

αίσθηση ότι δεν πήγαμε πάρα πολύ καλά, διότι αυτούς τους ανθρώπους που επιλέξαμε 

στα πρώτα έτη στα Παιδαγωγικά Τμήματα άλλων ειδικοτήτων, ιστορικοί, φυσικοί 

έδιναν διαβεβαιώσεις απολύτως, συνειδητοποιώντας ότι πρόκειται για Παιδαγωγικό 

Τμήμα, ότι πρόκειται μαζί με τα αντικείμενά τους να δουν κυρίως τις διδακτικές 

διαστάσεις, τη διδακτική προσέγγιση. Εκ των υστέρων, δυστυχώς πολλές φορές, και 

τότε και τώρα, ότι αυτό δεν προσέχτηκε όσο θα έπρεπε και ο καθένας ήθελε να στήσει 

ένα μικρό επιστημονικό τμήμα, να το πω έτσι σε εισαγωγικά. Δηλαδή, ο ιστορικός λέει 

«εγώ είμαι ιστορικός και δε με ενδιαφέρουν τα διδακτικά θέματα». Αλλά μου κάνει 

εντύπωση αυτό, γιατί κανείς δε συνειδητοποιεί άμεσα ότι είναι ιστορικός αλλά σε ένα 

παιδαγωγικό Τμήμα. Το πρόβλημα είναι δομικό και συνεχίζεται μια κακή παράδοση 

που υπήρχε στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, που είχαν μάλιστα χωριστεί και 

συνδικαλιστικά σε δύο φορείς, των ειδικοτήτων και του παιδαγωγικού προσωπικού. 

Αυτό δυστυχώς, επιδιώκεται σε πολλά Παιδαγωγικά Τμήματα, δεν είναι μόνο στη 

Φλώρινα, και φτάσαμε στο σημείο κάποια Παιδαγωγικά Τμήματα, όχι τόσο της 

Φλώρινας, να είναι μάλλον μικρά Πανεπιστήμια και όχι Παιδαγωγικά Τμήματα. 

Δηλαδή να έχουν φυτεύσει όλες οι ειδικότητες, η κάθε ειδικότητα να θέλει να 

περιχαρακωθεί στα δικά της πράγματα και να κάνει και τα μεταπτυχιακά της και άλλα 

προγράμματα. Και εγώ αναρωτιέμαι «αν θέλεις να είσαι φυσικός, γιατί δεν πας στο 

Τμήμα Φυσικής, αν θέλεις να είσαι ιστορικός γιατί δεν πας στο Τμήμα Ιστορίας». 

Πιθανόν, να το πω αυτό, να το σημειώσω, πιθανόν δε θα είχε επιτυχία. Αλλά δεν 

μπορώ να μετατρέψω ένα Παιδαγωγικό Τμήμα σε ένα μικρό πανεπιστήμιο με όλες τις 

επιστήμες εκεί. Αυτό είναι πρόβλημα». 

  



85 
 

4. Συζήτηση των Ευρημάτων της Έρευνας 

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων σε σχέση με το αρχειακό υλικό που προέκυψε 

από τις συνεδριάσεις της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Παιδαγωγικού 

Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Φλώρινας οδηγούν  στα εξής συμπεράσματα: 

1. Οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες Πανεπιστημιακούς σχετικά με το μοντέλο 

του εκπαιδευτικού που θα ήθελαν να επιτύχουν συμφωνούν για ένα σύγχρονο 

μοντέλο, αυτό του στοχαζόμενου εκπαιδευτικού. Επίσης όλοι οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα αυτή επισημαίνουν ουσιαστικές διαφορές στα προσόντα που θα πρέπει να έχει 

ένας εκπαιδευτικός απόφοιτος των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής 

Εκπαίδευσης από αυτόν της Παιδαγωγικής Ακαδημίας που είναι η επιστημονική 

κατάρτιση,  ο συνδυασμός θεωρίας και πρακτικής εφαρμογής και  να δοθεί έμφαση 

στην εξειδίκευση. Οι περισσότερες από αυτές τις θέσεις υποστηρίζονται και στις 

συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν για τον οδηγό σπουδών του Τμήματος καθώς 

και των επιτροπών που συγκροτήθηκαν για τη σύνταξη του οδηγού σπουδών.  

2. Σε σχέση με τα κριτήρια βάσει των οποίων διαμορφώθηκε το πρόγραμμα σπουδών 

του Π.Τ.Δ.Ε. Φλώρινας, από τη μεριά τους οι ακαδημαϊκοί τονίζουν ότι έγινε 

προσπάθεια συνδυασμού των γνωστικών αντικειμένων των επιστημών της αγωγής με 

άλλα γνωστικά αντικείμενα χωρίς να υπάρχει επιρροή επιβολής των γνωστικών 

αντικειμένων των μελών ΔΕΠ. Συμπεραίνουν ότι για να πετύχουν όλα αυτά, 

εφάρμοσαν μια τακτική η οποία βασίζονταν σε αντικειμενικά κριτήρια και όχι σε 

κριτήρια που επιβάλλονταν από τα γνωστικά αντικείμενα που υπηρετούσαν τα 

πρόσωπα που αποτελούσαν το διδακτικό προσωπικό. 

 Όμως τα δεδομένα που προκύπτουν από τις θεματικές των συνεδριάσεων του 

τμήματος δεν επιβεβαιώνουν αυτή την εκδοχή απόλυτα διότι οι θεωρητικές 

προσεγγίσεις για το πρόγραμμα σπουδών ήταν περιορισμένες ενώ τα προβλήματα 

στελέχωσης του τμήματος με ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό θεωρήθηκε από 

τις συνεδριάσεις του τμήματος μεγαλύτερης σημασίας λαμβάνοντας υπόψη την 

ποσοτική ανάλυση. Έτσι θα μπορούσε να διαμορφωθεί μια αντίθετη με τα δεδομένα 

των συνεντεύξεων αντίληψη σύμφωνα με την οποία το πρόγραμμα σπουδών 

διαμορφώθηκε σε ένα βαθμό με κριτήριο τα πρόσωπα που επιλέχθηκαν. Για την 

ενίσχυση της συγκεκριμένης άποψης θα έπρεπε να γίνονταν περισσότερες 

συνεδριάσεις σχετικά με τον χαρακτήρα του προγράμματος  σπουδών, όμως η έρευνα 
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από τα πρακτικά των συνεδριάσεων μας δείχνει ότι από τις επιλογές των ΔΕΠ που 

έγιναν τέθηκαν και οι βασικές κατευθύνσεις και του προγράμματος σπουδών και του 

προφίλ του εκπαιδευτικού που έπρεπε να διαμορφωθεί από το Παιδαγωγικό Τμήμα 

Δημοτικής Εκπαίδευσης. Θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι έγινε προσπάθεια για 

να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα σπουδών που δεν θα βασίζονταν σε πρόσωπα, όμως 

ελήφθησαν υπόψη τελικά και τα πρόσωπα που θα στελέχωναν το τμήμα στον 

καθορισμό της κατεύθυνση του προγράμματος σπουδών.   

3. Σε σχέση με τη στελέχωση του Π.Τ.Δ.Ε. σε διοικητικό προσωπικό, επικράτησαν 

δυο αντιλήψεις. Η μια υποστηρίζει ότι δεν υπήρξαν σημαντικά προβλήματα 

στελέχωσης σε διοικητικό προσωπικό, διότι υπήρχαν οι υπάλληλοι της πρώην 

Παιδαγωγικής Ακαδημίας οι οποίοι υποστήριζαν διοικητικά το Τμήμα. Η άλλη 

αντίληψη υποστήριζε ότι υπήρχαν σοβαρά προβλήματα σε διοικητικό προσωπικό και 

ότι το προσωπικό που υπήρχε δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός 

νέου Πανεπιστημιακού Τμήματος.  

Σχετικά με το διδακτικό προσωπικό επισημάνθηκαν προβλήματα διαίρεσης των 

μελών ΔΕΠ σε Παιδαγωγούς από τη μια και σε διδάσκοντες άλλων ειδικοτήτων από 

την άλλη. Και ότι το διδακτικό προσωπικό της Παλαιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας 

δεν είχε αρκετά προσόντα ώστε να καλύψει τις ανάγκες και να λύσει προβλήματα. 

Αυτές οι θέσεις δεν αποτυπώνονται στα πρακτικά. 

4. Σε σχέση με την διεκπεραίωση του διδακτικού τους έργου οι ακαδημαϊκοί δεν 

αναφέρουν  ιδιαίτερα προβλήματα. Στην άσκηση του ερευνητικού τους έργου η 

εικόνα που προέκυψε από δεδομένα των συνεντεύξεων δεν είναι ικανοποιητική. Ενώ 

αντίθετα στο διοικητικό κομμάτι η συνεργασία τους με το επιστημονικό προσωπικό, 

το διοικητικό, την Πρυτανεία και τους φοιτητές είναι πολύ καλή. Επίσης τονίστηκε 

από τους ερωτηθέντες ότι πολύ γρήγορα οι υποδομές σε βιβλιοθήκες και εργαστήρια 

αυξήθηκαν και εξυπηρέτησαν τις εκπαιδευτικές  και ερευνητικές τους ανάγκες. 

Υπήρξαν αρκετά κονδύλια και διατέθηκαν προϋπολογισμοί που αξιοποιήθηκαν 

σωστά με διαφανείς και μελετημένες διαδικασίες. Υπήρχαν όμως και παράγοντες που 

δεν βοήθησαν την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων λόγω της απόστασης 

του Τμήματος από την κεντρική διοίκηση του Πανεπιστημίου. Στα πρακτικά 

αναφέρονται και επαληθεύονται πολλά από αυτά που υποστήριξαν οι ερωτηθέντες. 
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5. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες τονίζουν την διαφορετική άποψη με την οποία 

αντιμετώπιζαν τη λειτουργία του Τμήματος οι ακαδημαϊκοί από τη μία και η τοπική 

κοινωνία από την άλλη. Από την ανάγνωση των πρακτικών διαπιστώνεται ότι η 

ενασχόληση των ακαδημαϊκών με ζητήματα που απασχόλησαν τις σχέσεις του 

πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία είναι μικρή και δεν μπορούμε να 

ισχυριστούμε ότι ήταν αρνητική η ανταπόκριση των τοπικών φορέων απέναντι στο 

πανεπιστήμιο. 

Επομένως θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε ότι τόσο η φιλοσοφία όσο και η 

ανθρωπογεωγραφία των μελών ΔΕΠ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής 

Εκπαίδευσης  Φλώρινας έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην κατεύθυνση των σπουδών 

και διαμόρφωσαν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτούργησε το Τμήμα 

διαμορφώνοντας μια εκπαιδευτική πολιτική η οποία καθορίζει την μελλοντική του 

εξέλιξη.  

6. Ως προς το ζήτημα του ισομορφισμού, η διερεύνηση των δεδομένων που 

προέκυψαν από τη μελέτη των πρακτικών των Γενικών Συνεδριάσεων και των 

συνεντεύξεων των μελών ΔΕΠ ανέδειξε ότι ο μηχανισμός αυτός ενεργοποιήθηκε σε 

όλες τις διαστάσεις που διακρίνονται στο πλαίσιο της θεωρία του οργανωσιακού νεο-

θεσμισμού (DiMaggio, Powell, 1991).  

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκε ο μηχανισμός του καταναγκαστικού 

ισομορφισμού στις περιπτώσεις εκείνες που ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις ή 

αποφάσεις της Συγκλήτου επέβαλλαν στο Τμήμα να προσαρμόσει τη λειτουργία του 

και να διευθετήσει μια σειρά ζητημάτων που αναφέρονταν στη στελέχωσή του με 

διδακτικό προσωπικό βάσει ειδικού καθεστώτος, στη μη πρόληψη ειδικών 

επιστημόνων για ένα μακρύ χρονικό διάστημα, στις περικοπές στις δαπάνες για την 

πρόσληψη μόνιμου Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, στη δυνατότητα των 

μελών Δ.Ε.Π. να επιλέξουν μια διαφορετική σχέση εργασίας στο Τμήμα, χωρίς να 

έχουν την υποχρέωση μόνιμης εγκατάστασης στον τόπο έδρας του, και εν 

προκειμένω στην πόλη της Φλώρινας. Σε γενικές γραμμές, από τα αποτελέσματα της 

έρευνας αναδείχθηκε πως ο καταναγκαστικός ισομορφισμός συνδέθηκε με ρυθμίσεις 

που αποφάσισαν υπερκείμενοι θεσμοί, χωρίς τη συμμετοχή του Τμήματος στην 

επεξεργασία των πιθανών λύσεων ή στη λήψη απόφασης, οι οποίες ρυθμίσεις 

δυσχέραναν τη λειτουργία του Τμήματος.  
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Αντίθετα, σε ό,τι αφορά το μιμητικό ισομορφισμό, όπως αναδεικνύεται και 

από τη σχετική βιβλιογραφία (DiMaggio & Powell, 1991
.
 Fay & Zavattaro, 2016) 

φαίνεται να ενεργοποιήθηκε ως μηχανισμός που εγγυήθηκε στο Τμήμα υψηλό βαθμό 

αξιοπιστίας και επαγγελματισμού. Η επίκληση του παραδείγματος ή των βέλτιστων 

πρακτικών που είχαν εφαρμόσει άλλα ομοειδή Τμήματα συνέβη στις περιπτώσεις της 

διαμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών και των αντικειμένων που 

περιλαμβάνονταν στις προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και των κριτηρίων επιλογής 

αποσπασμένων εκπαιδευτικών. Πρόκειται για διαδικασίες μιμητικού ισομορφισμού 

που ενεργοποιήθηκαν σε κάποια από τα βασικά στοιχεία που προσδιόρισαν τη 

σύσταση του Τμήματος και που στη διαδικασία των συνεντεύξεων φαίνεται να 

αποτιμήθηκαν θετικά. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης τη Φλώρινας 

υιοθέτησε τη στρατηγική του μιμητικού ισομορφισμού, προκειμένου να διαμορφώσει 

δεδομένα ποιότητας και αποτελεσματικότητας τα οποία αποτιμήθηκαν θετικά για τη 

λειτουργία άλλων Παιδαγωγικών Τμημάτων.  

Τέλος, ο μηχανισμός του ισομορφισμού φαίνεται να έλαβε και διαστάσεις που 

ενσωματώνουν τα οργανωτικά, κανονιστικά και γνωστικά χαρακτηριστικά του 

επαγγέλματος. Ο κανονιστικός ισομορφισμός εντοπίστηκε στο πλαίσιο της έρευνάς 

μας εκεί όπου υπήρξε η περίοδος δοκιμής, πριν την εισδοχή των υποψήφιων στη 

χορεία των μελών ΔΕΠ., στη διαμόρφωση συγκεκριμένων προϋποθέσεων για την 

εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και στα κριτήρια επιλογής αποσπασμένων 

εκπαιδευτικών, στη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου προφίλ των αποφοίτων του 

Τμήματος. Ο υψηλός βαθμός επιστημονικής εξειδίκευσης και επαγγελματικής 

εμπειρίας των μελών των πρώτων Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος συνδέθηκε 

άρρηκτα με την ενεργοποίηση του κανονιστικού ισομορφισμού και φαίνεται να 

συνέβαλε στην κατεύθυνση μιας διακριτής φυσιογνωμίας του Τμήματος ως προς το 

προφίλ των αποφοίτων του, επιδιώκοντας την επαγγελματική τους κατάρτιση τόσο 

στην επιστήμη της παιδαγωγικής και τη παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου όσο 

και στην πρακτική εφαρμογή των παραπάνω σύμφωνα με τη διάρθρωση του 

ταυτόχρονου μοντέλου αρχικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών (Ρίμπα, 2016). 

7. Ως προς τη διαδικασία της αποσύνδεσης (decoupling), τέτοιου είδους πρακτικές, 

τόσο στα Πρακτικά Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων του Τμήματος που 

μελετήθηκαν όσο και στις συνεντεύξεις που αντλήθηκαν, εντοπίστηκαν σε σχέση με 

τη στελέχωση του Τμήματος με διδακτικό προσωπικό, το Πρόγραμμα Σπουδών, τη 
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φοιτητική μέριμνα και τις ομαδοποιήσεις των διδασκόντων στο Τμήμα. Γενικά 

φαίνεται ότι αποσύνδεση εντοπίζεται αφενός εκεί όπου τα μέλη των Γενικών 

Συνελεύσεων υφίστανται πιέσεις από την τοπική κοινωνία ή την πανεπιστημιακή 

κοινότητα και αφετέρου εκεί όπου προκύπτουν ιδιαίτερα συμφέροντα ή προσεγγίσεις 

των μελών Δ.Ε.Π. Ως αποτελέσματα των διαδικασιών αποσύνδεσης έχουμε, κατά 

περίπτωση, ενίοτε τη στελέχωση του Τμήματος με προσωπικό που καλύπτει οριακά 

τις προϋποθέσεις του Νόμου ή τα ουσιαστικά προσόντα που απαιτεί μια θέση μέλους 

ΔΕΠ, την προκήρυξη θέσεων με αντικείμενα που δεν ανήκουν στον πυρήνα των 

παιδαγωγικών επιστημών και δεν αποτελούν πρώτη προτεραιότητα στο πρόγραμμα 

σπουδών ενός παιδαγωγικού τμήματος, κατά τη σύστασή του, την ανάκληση ή την 

αποσιώπηση κριτηρίων και αποφάσεων που είχαν ληφθεί σε προγενέστερες 

συνεδριάσεις, τη μη μόνιμη διαμονή μεγάλου μέρους του διδακτικού προσωπικού του 

Τμήματος στην πόλη της Φλώρινας, παρά το ισχύον εκείνη την εποχή θεσμικό 

πλαίσιο.  

Καταληκτικά, μπορούμε να επισημάνουμε πως η διαδικασία της «αποσύνδεσης», 

όπως αυτή γίνεται αντιληπτή σύμφωνα με τη θεωρία του οργανωσιακού νεο-

θεσμισμού (DiMaggio, Powell, 1991), ανταποκρίνεται στα κατακερματισμένα 

συμφέροντα των μελών της οργάνωσης αλλά και των οργανώσεων που συνιστούν το 

εξωτερικό περιβάλλον ενός πανεπιστημιακού Τμήματος (Hasse & Krücken, 2014). 

Πρόκειται για μια διαδικασία που βασίζεται στις σχέσεις εξουσίας που αρθρώνονται 

στο εσωτερικό της οργάνωσης αλλά και στα σχεσιακά δίκτυα και τα θεσμικά 

περιβάλλοντα στα οποία, προϊόντος του χρόνου, ενσωματώθηκαν τα μέλη του 

Τμήματος, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τα 

ίδια ή το Τμήμα στο οποίο υπηρετούσαν. 
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Παράρτημα 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ (1989-1993) 

 

Ημερομηνία Αρ.Συνεδρίασης ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΜΕ ΤΗΝ  

ΤΟΠΙΚΗ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

13/11/1989 1 ΝΑΙ ΝΑΙ   

 5/12/1989 2 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

19/12/1989 3 ΝΑΙ ΝΑΙ   

12/1/1990 4  ΝΑΙ   

24/1/1990 5     

  2/3/1990 6  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

27/4/1990 7  ΝΑΙ ΝΑΙ  

30/5/1990 8  ΝΑΙ   

22/6/1990 9 ΝΑΙ ΝΑΙ   

11/9/1990 10 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

5/10/1990 11 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

18/10/1990 12 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

22/11/1990 13 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

19/12/1990 14 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

18/1/1991 15 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

20/2/1991 16 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

29/3/1991 17  ΝΑΙ ΝΑΙ  

8/5/1991 18 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

31/5/1991 19 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

13/6/1991 20 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

26/6/1991 21  ΝΑΙ ΝΑΙ  

16/9/1991 22 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

2/10/1991 23 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

21/10/1991 24  ΝΑΙ ΝΑΙ  
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18/11/1991 25  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

12/12/1991 26 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

16/1/1992 27   ΝΑΙ  

17/3/1992 28  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

5/5/1992 29 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

16/6/1992 30 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

19/6/1992 31  ΝΑΙ   

18/9/1992 32  ΝΑΙ ΝΑΙ  

9/11/1992 33  ΝΑΙ ΝΑΙ  

17/12/1992 34  ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

19/2/1993 35 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

26/3/1993 36  ΝΑΙ ΝΑΙ  

31/5/1993 37 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ  

25/6/1993 38  ΝΑΙ   

25/6/1993 39 ΝΑΙ ΝΑΙ   

29/6/1993 40 ΝΑΙ ΝΑΙ   

  8/9/1993 41 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

21/10/1993 42  ΝΑΙ ΝΑΙ  

 

 

Ημερομηνίες Συνεδριάσεων του Π.Τ.Δ.Ε (1989-1993) 

 

 

 

 

 

1989-90 13.11.1989 5.12.1989 12.1.1990  2.3.1990 23.4.1990 30.6.1990    

1990-91 22.11.1990 19.12.1990 18.1.1991   20.2.1991 29.3.1991   8.5.1991 31.5.1991 13.6.1991 26.6.1991 

1991-92 16.9.1991  2.10.1991 21.10.1991 18.11.1991 12.12.1991 16.1.1992   5.5.1992 16.6.1992 19.6.1992 

1992-93 18.9.1992  9.11.1992 17.12.1992  19.2.1993 23.3.1993 31.5.1993 25.6.1993 29.6.1993  

1993-94  8.9.1993 21.10.1993        
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